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El “Llibre de dades e de rebudes” de la Universitat de Mallorca corresponent a l’any 
1374 es conserva a l’Arxiu Diocesà de Mallorca. No inclou cap anotació arxivística que 
permeti saber quan ni per què es va incorporar a aquesta institució de caire religiós. 
Està redactat en català i la seva estructura interna correspon a un sistema compta- 
ble de partida simple, organitzat en dos comptes: el del “deu” i el del “deig”. L’amplia- 
ció de les competències administratives i fiscals dels consells municipals del 1280 va 
provocar l’aparició de noves sèries documentals, moltes de les quals, emperò, no ens 
han arribat. Aquesta pèrdua fa que el ja esmentat llibre de cobraments i pagaments 
sigui un document excepcional, tant per la migradesa de registres anteriors com pel 
període cronològic que cobreix. L’any 1374 va ser un any especial, en què la fam més 
intensa de l’edat mitjana va assolar tota la conca mediterrània. La crisi alimentària, a 
la Corona d’Aragó, va coincidir a més amb una revolta sarda, encapçalada pel jutge  
Marià IV d’Arborea i atiada per Gènova. El consistori, al darrer quart del segle xiv, ja 
havia assumit la complicada tasca de gestionar el proveïment alimentari de la ciutat, 
especialment el de cereals, en una època en què el pa havia esdevingut el nucli de la 
dieta dels estaments baixos i intermedis de la societat. La natura comptable del llibre 
permet no sols analitzar els mecanismes endegats pels consellers per atreure blat forà 
cap a l’illa des dels emporis de la Mediterrània i de l’Atlàntic septentrional, sinó també 
quantificar els costos específics de cada un d’ells, així com la provinença dels capitals 
amb què es van saldar. Els edils, amb l’experiència acumulada durant la gestió de les 
fams anteriors, especialment la de 1333, van alternar les iniciatives econòmiques amb 
les mesures de força. El consistori va maldar també per garantir, en cada moment, una 
distribució social mínimament equitativa dels recursos disponibles, per tal d’evitar les 
revoltes d’afamegats. El manual de Clavaria permet a l’historiador transcendir el nivell 
de la mera descripció de la gestió municipal d’una calamitat al de la quantificació de 
les seves seqüeles. La transcripció acurada del text fornirà, a més, als filòlegs material 
inèdit per analitzar el llenguatge administratiu de final del segle xiv. 

Antoni Riera i Melis és Catedràtic Emèrit de la Universitat de Barcelona i membre 
numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Antoni Ortega i Villoslada és Professor Tutor de la Universitat Nacional d’Educació  
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I. Introducció





El “Libre de dades e reebudes que·ls honrats en Pons Sacoma e Miquel de Pachs, 
clavaris, han fent en l’any .MCCCLXX.quatre” forma part —com l’acabat d’editar 
“Manual de reebudes e de dades d’en Pere Jacme”—,1 d’un ampli conjunt de docu-
mentació comptable municipal conservat a l’Arxiu Diocesà de Mallorca. Porta  
dues signatures, una de l’època moderna, núm. 1669, i una altra de més recent, 
GF/2. No conté cap referència arxivística que permeti intuir quan ni per què va ser 
dipositat al Palau Episcopal. No sembla probable que ho fes com un legat testa-
mentari, atesa la seva provinença d’una entitat pública. Inicialment degué estar 
integrat a l’Arxiu Municipal de la Ciutat de Mallorca i, en un moment determinat, 
per raons encara no escatides es va “extraviar”, iniciant un itinerari recòndit que el 
conduiria al seu destí actual. Tot i això, el manuscrit està força ben conservat; no-
més ha sofert l’agressió dels insectes, en els quatre folis inicials, i de la humitat, en 
el marge superior de tots els restants, que en dificulta la lectura de les quatre pri-
meres línies. 

El manuscrit consta de 147 folis, agrupats en quaderns, relligats amb una co-
berta de pergamí. De les 294 pàgines, 273 estan escrites i 19 han romàs en blanc.2 
El registre sembla escrit per una sola mà, per un funcionari municipal, circums-
tància que explica la uniformitat gràfica i textual, així com l’escassetat de correc-
cions. L’escrivà utilitza, emperò, dos tipus de lletra: un de gran i regular, en els 
textos dels assentaments, i un altre de petit i cursiu, en les anotacions marginals. 

1. El “Manual de rebudes i dades” de la Clavaria Municipal de Mallorca corresponent a l’any 1333 
(ADM, MSL/252). Estudi introductori i edició a cura d’Antoni Riera i Melis i Antoni Ortega Villoslada, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2020.

2. ADM, GF/2, ff. 10 v.-11 v., 25 v., 46 r.-47 v., 76 v., 98 r.-99 v., 113 r. i 115 r.-117 v.
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L’ortografia, quelcom menys oscil·lant que en el “Llibre de dades e rebudes” 
de 1333, es col·loca entre els estàndards de les cancelleries de les institucions pú-
bliques i dels llibres de comptes coetanis. L’escrivà reemplaça sovint les vocals a 
per e,3 e per a,4 i per y,5 i u per v.6 Les consonants s per la c,7 t per d;8 ll9 per y o pel 
binomi yl.10 En les paraules acabades en ors i en ers, sol substituir la r per la o ac-
centuada11 i per la e accentuada.12 Duplica algunes consonants inicials: gairebé 
sistemàticament, en els mots començats en f 13 i, a vegades, en els iniciats amb s,14 
m.15 En els vocables que comencen per la síl·laba es, suprimeix, en alguns casos, la 
e inicial.16 Quant a la morfologia, no aglutina en un sol vocable molts de cog-
noms17 i uns quants topònims menors.18

 3. Scriura (ADM, GF/2, ff. 57 r., 57 v., 60 r., 63 r., 63 v., 90 r.). 
 4. “Sa deya” (ADM, GF/2, f. 64 r.), “an son compte” (f. 118 v.), “an .XI. partides” (f. 122 r.); tra-

bayl (ff. 56 r., 59 v., 65 v., 73 v., 100 r., 100 v., 102 v., 104 r., 104 v.). 
 5. Hoydós (ADM, GF/2, ff. 70 r., 80 r., 91 v., 92 v., 94 v.).
 6. Uerguer (ADM, GF/2, f. 74 r.), uergua (f. 78 v.), ueritat (f. 105 r.), Uniuersitat (f. 118 r.), Adro-

uer (f, 118 r.), diuerses (f. 120 r.). 
 7. Roceyl (ADM, GF/2, ff. 85 v., 124 v.).
 8. Exequdós (ADM, GF/2, ff. 101 r., 101 v., 102 r., 109 r.).
 9. Tayament (ADM, GF/2, f. 66 r.), tayació (f. 69 v.), Castayó (f. 82 v.).
10. Soreyl (ADM, GF/2, ff, 82 v., 91 v.), Des Vayl (f. 100 v.).
11. Hoydós (ADM, GF/2, ff. 70 r., 80 r., 91 v., 92 v., 94 v.), definidós (f. 92 v.), comtadós (ff. 80 r., 

89 r., 95 r.,) habitadós (ff. 101 r., 103 r.), exequdós (ff. 101 r., 101 v., 109 r., 109 v., 119 r.), cambiadós (105 
r.), scriptós (f. 110 r.), compradós (ff. 119 v. 122 r., 132 r., 134 r., 137 v., 139 r., 147 r.).

12. Molnés (ADM, GF/2, ff. 66 v., 96 v.) Des Valés (f. 49 v.).
13. Ffabregat (ADM, GF/2, f. 123 v.), Ffalip (ff. 6 v., 81 v.), Ffaliu (ff. 61 v., 123 r., 127 r., 139 r.), 

Ffarrando (f. 135 v.), ffassen (f. 12 r.), Ffaxat (f. 120 v.), ffet (f. 12 r., 13 r.), Ffelanig (f. 123 r.) ffer (ff. 2 r., 
2 v., 3 r., 4 r., 5 v., 9 r., 15 v., 24 v.,), Fferragut (f. 61 r.), Fferrer (f. 71 r., 78 r., 107 v.), ffets (f. 77 r., 103 r., 
146 v.), ffill (f. 15 r., 18 r., 20 r., 91 r., 123 v.), Ffinestres (f. 143 r.), ffins (f. 64 v.), fflasader (f. 86 v.,  
140 r.), fflorí (ff. 88 v., 90 r., 93 r., 100 r.), ffora (f. 118 v.) fforma (f. 111 r.), fforment (f. 64 r.), ffossen  
(f. 103 v., 104 v. 106 r.), ffranch (f. 58 r.), Francesch (ff. 3 r., 6 v., 7 r., 17 v., 26 v., 79 v., 101 v., 119 v.), 
Ffranchí (f. 19 r., 64 r.), Ffranchina (f. 30r., 32 r.), ffules ( f. 110 r.), ffusta (f. 140 r.) ffuster (f. 61 r.), 
Ffuster (f. 73 r., 77 v., 88 r. 118 r.). 

14. Sso (ADM, GF/2, ff 15 r., 16 v., 19 r., 21 v., 86 r., 119 r., 142 r., 143 r.). Ssà (f. 63 v.), ssania  
(f. 90 v.).

15. Mmunta (ADM, GF/2, 68 v.).
16. Screx (ADM, GF/2, f. 51 v., 53 r.), scrites (ff. 1 r., 14 v., 32 v.), scriptós (f. 110 r.), scriptura  

(f. 48 v.), scritures (f. 11 v.), scriure (f. 57 r., 57 v.), scrivà (ff. 51 v., 56 r., 57 v., 60 r.), scrivans (f. 112 r.), 
spressades (ff. 118 r., 119 v., 120 r.).

17. Bell Castell (ADM, GF/2, f. 118 v.), Des Bach (ff. 65 r., 67 v., 68 r.), Des Boxó (f. 32 r.), Des 
Bruger (f. 89 r., 92 v.), Des Camps (ff. 1 r., 7 v., 8 r., 15 v., 29 r., 51 v., 53 r., 68 r., 144 v.), Des Clapés  
(ff. 24 v., 53 r., 68 v.), Des Coll (f. 89 r.), Des Cors (ff. 11 v., 24 v., 30 v., 77 v., 95 v., 102 r., 104 v., 107 v., 
146 v.), Des Frexa (f. 23 v.), Des Mas (f. 27 r,), Des Portell (ff. 54 v., 61 r., 65 r., 67 v., 68 r., 71 v., 111 v.), 
Des Padró (f. 120 v.) Des Pi (f. 111 v., 143 r.), Des Pont (f. 140 r.), Des Pou (ff. 32 v., 131 r.), Des Pug  
(ff. 19 v., 51 r., 59 v.), Des Truy (f. 57 r.), Des Valers (ff. 49 v., 57 v.), Des Vilars (f. 22 r.). 

18. Es Porles (ADM, GF/2, ff. 119 r., 126 r.)., Pug Punyent (ff. 121 r., 125 v.) En Drag (ff. 120 v., 
121 r., 125 r., 125 v., 133 r., 135 r., 137 r.).
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Pel que fa a la sintaxi, només es pot analitzar en els textos dels assentaments, 
en què l’escrivà utilitza períodes llargs i poques abreviatures. Les anotacions mar-
ginals estan redactades, en canvi, molt succintament, els mots sovint no s’hi es-
tructuren ni tan sols en oracions simples, i amb una gran proliferació d’abrevia-
tures, trets estilístics propis de les minutes i que en dificulten molt la transcripció. 
L’escrivà incorre en nombroses discordances: de l’adjectiu qualificatiu amb el 
nom, en gènere;19 de l’article amb el nom, en gènere20 i en nombre;21 i del subjecte 
amb el verb, en nombre.22 Abusa de l’estructura paratàctica, encadenant diverses 
oracions simples mitjançant pronoms relatius i les conjuncions copulatives e i 
que.23 Totes aquestes deficiències gramaticals dificulten la comprensió d’alguns 
paràgrafs del manuscrit i també la puntuació interna, però tenen un gran interès 
filològic.

Entre les raons que ens han induït a editar el Manual de Clavaria de 1374 so-
bresurten la riquesa i fiabilitat de la informació que aporta, l’interès historiogràfic 
de l’any que cobreix i la inexistència, a Mallorca, d’altres fonts contables munici-
pals coetànies. També ha esperonat la nostra tasca l’anàlisi que en feu, des d’una 
òptica fiscal, el professor Pau Cateura, l’autèntic descobridor del manuscrit, i el 
convenciment que la seva lectura —molt rigorosa i innovadora— només és una de 
les moltes que admet el text.

En l’apartat d’agraïments, ha de figurar en primer lloc mossèn César Murillo 
Rademacher, director de l’Arxiu Diocesà de Mallorca, per facilitar-nos la tasca de 
consulta i digitalització del manuscrit. També tenim un deute gran amb el profes-
sor Pau Cateura, atès que la seva anàlisi fiscal del contingut del manuscrit ens va 
permetre albirar l’interès que tenia per a l’estudi quantitatiu tant de les seqüeles de 
“l’any de la fam”, una de les crisis alimentàries més fortes i prolongades de la baixa 
edad mitjana, com de les polítiques públiques de proveïment de gra endegades pel 
Consell de la Ciutat de Mallorca.

Aquest llibre, com el seu antecessor, El manual de dades i rebudes de la Clava-
ria Municipal de Mallorca corresponent a l’any 1333,24 són el resultat de sengles 
projectes bianuals finançats per la Secció Històrico-arqueològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans. 

19. “Diverses negocis” (ADM, GF/2, ff. 73 v., 96 r.), “diverses trabayls” (f. 73 v.), “diverses scri-
vans” (f. 112 r.).

20. “La salari” (ADM, GF/2, f. 78 r.), “la hun” (f. 79 r.).
21. “La dites botes” (ADM, GF/2, f. 78 v.).
22. “Ich havia arribats navilis de castelans” (ADM, GF/2, f. 73 v.).
23. “E és cert que les dites galeas foren armades, e fo lo segon viatge que feren, per que fo conuer-

tit tot lo forment en fer bescuyt obs de les dites galeas, qu·in despesiren molt més” (ADM, GF/2,  
f. 53 r.).

24. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2020.





II. Estudi





Capítol 1

El sistema comptable

Des de l’any 1300, quan es va iniciar a Mallorca un sistema fiscal municipal per-
manent, el consistori de la capital va organitzar un pla comptable semblant a 
l’endegat aleshores per la Procuració Reial. La creació del Sindicat Forà1 pel rei 
Sanç, el 1315, va implicar la rendició anual de comptes davant uns auditors ciuta-
dans i forans, pràctica que va generar registres específics. L’expansió de la fiscali-
tat municipal, del 1320 ençà, va produir noves sèries documentals, que no ens han 
arribat. Aquesta pèrdua determina que els registres de Clavaria de 1333 i 1374 
—conservats a l’Arxiu Diocesà de Mallorca— hagin esdevingut dos documents 
excepcionals, tant per la manca de sèries anteriors com pels arcs cronològics que 
abracen:2 el “Mal Any Primer” i l’“Any de la Fam”, respectivament.3 Ambdós ma-
nuals ja havien estat analitzats pel professor Pau Cateura des d’una perspectiva 
fiscal;4 tot i això, el seu interès intrínsec i el convenciment que l’abundant i varia-
da informació que contenen pot servir per a altres historiadors que els analitzin 
amb finalitats i metodologies distintes ens ha induït a assumir la llarga tasca 

1. La creació i el funcionament del qual han estat revisats recentment en una monografía:  
A. Planas Rossellò, El Sindicat de Fora, corporación representativa de las villas de Mallorca (1315-
1834), Mallorca, Miquel Font, 1995. 

2. Com ja va assenyalar, en els seus darrers estudis, el professor Pau Cateura: P. Cateura, El 
regne esvaït: desenvolupament econòmic, subordinació política, expansió fiscal (Mallorca 1300-1335), 
Mallorca, El Tall, 1998, p. 50; P. Cateura, “El crèdit municipal en el regne de Mallorca (1355-1374), a 
P. Cateura (coord.), El crèdit i el sistema financer del Regne de Mallorca (Segles xiv-xv), Palma de 
Mallorca, Universitat de les Illes Balears/Consell de Mallorca, 2009, pp. 15-21 i 29-40. 

3. Terme, aquest darrer, emprat per l’escrivà de registre comptable: “les dues galeres qui, en l’any 
de la fam, foren armades en Mallorca”: ADM, GF/2, f. 145 r.

4. Vegeu infra, p. 24, nota 23.
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d’editar-los.5 El nostre interès primordial per ambdós registres comptables és la 
possibilitat de quantificar, per primera vegada, els costos de les polítiques públi-
ques de proveïment frumentari desenvolupades pel consistori d’una gran ciutat 
de la Corona d’Aragó durant les dues crisis alimentàries més intenses de la baixa 
edat mitjana; posar xifres a dues calamitats que van provocar morts per inanició 
arreu de la Mediterrània Occidental.

El manuscrit s’obri amb la llista dels càrrecs municipals elegits per l’any 1374 
i amb un índex del contingut,6 cosa que en facilitaria els maneig als escrivans. 
Recull a continuació tots els assentaments comptables generats pel funcionament 
del Consell municipal al llarg de l’any. El primer assentament correspon al 4 de 
gener, i el darrer, al 24 de desembre. El “Llibre de dades e rebudes” està estructu-
rat internament d’acord amb un sistema de comptabilitat de partida simple; cons-
ta de dues parts clarament diferenciades. L’escrivà, en la primera part,7 va anotar 
per ordre cronològic tots els pagaments efectuats a particulars o institucions per 
compte del municipi; era el “deig”, allò que l’Administració li devia. En la segona,8 
va apuntar tots els diners i béns que havia rebut en nom del consistori, era el seu 
“deu”, allò que devia a l’Administració.9 Al final de l’any, els clavaris tancaren les 
dues partides, però no assentaren el superàvit o el dèficit comptable correspo-
nent. 

Els folis van numerats a l’angle superior dret de l’anvers per evitar que se’n 
pogués sostreure cap del registre. Les pàgines van encapçalades per l’any, 
MCCCLXXIIII, i estan estructurades en tres columnes que n’ocupen 1/7, 4/7 i 2/7 
de l’amplada total. La columna de l’esquerra s’ha reservat per a les anotacions 
marginals; la central, per al text dels assentaments, i la de la dreta, per a la seva 
quantia. Cada pàgina es tanca amb la suma de les quantitats que s’hi han escrip-
turat. Tots els assentaments estan arranjats per ordre cronològic i inclouen tant la 
quantitat ingressada o pagada com la raó de l’operació i les persones que hi inter-
vingueren. En el text d’assentament es consignen les monedes amb què es va efec-
tuar realment l’operació, però els imports, en la columna de les quantitats, s’ano-
ten sistemàticament en una única unitat monetària, la local. Aquesta conversió i 
les sumes al final de cada pàgina facilitaven els càlculs als clavaris i als oficials que 
en fiscalitzaven la gestió, i simplifiquen considerablement les anàlisis comptables 

5. El Manual de rebudes i dades de la Clavaria Municipal de Mallorca corresponent a l’any 1333 
(ADM, MSL7252). Estudi introductori i edició a cura d’Antoni Riera i Melis i Antoni Ortega Villoslada, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2020.

6. ADM, GF/2, ff. 1 r.-1 v.
7. ADM, GF/2, ff. 2 r.-114 r.
8. ADM, GF/2, ff. 118 r.-147 v.
9. E. Fernández Esteve, “Reflexiones sobre la naturaleza y los orígenes de la contabilidad por 

partida doble”, Pecunia, 1 (León, 2005), pp. 104-105.
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dels experts actuals. En els assentaments corresponents a pagaments, l’escrivà fa 
constar, en cada cas, que ha rebut del receptor “albarà e àpocha feta en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Mallorca”. El “Llibre de dades e rebudes” de la Clavaria, 
tot i formar part d’un sistema comptable d’una entitat pública, no devia tenir, 
doncs, prou força probatòria per acreditar la realització d’un pagament, mancan-
ça que el consistori suplia exigint al receptor un rebut fet pel notari de la institu-
ció. Els albarans i les àpoques es dipositarien en l’arxiu municipal. 

Els escrivans, en les anotacions marginals a l’esquerra dels assentament dels 
“deig”, esmentaven els documents,10 testimonis11 i comprovacions12 que acredita-
ven la legalitat de l’entrega de diners o de béns del consistori a particulars o insti-
tucions. L’empraven també per anotar el reenviament d’alguns assentaments a un 
altre registre comptable, el “libre de notaments”.13 En el cas que l’operació, un cop 
inclosa en el registre, no es pogués realitzar, l’escrivà ratllava l’assentament, recu-
perava tots els documents acreditatius i feia constar en una anotació marginal que 
es guardaven enfilats en fils específics.14 Tota aquesta documentació solta, empe-
rò, s’ha perdut. En les anotacions marginals corresponents als assentaments del 
“deu”, l’escrivà, en canvi, només feia constar, un cop per pàgina, “axí appar e és 
cert, segons que·s continuat en quascuna de les dites rebudes en la present pàgi- 
na spressades”.15 Nombrosos assentaments reenvien tanmateix a altres tres  

10. “Manaments de pagament dels Jurats o del gobernador i apoques dels receptors” (ADM, 
GF/2, ff. 2 r., 3 r., 4 r., 15 r.-22v.

11. “E per ell ne donà compta el Pere Pont” (ADM, GF/2, f. 50 r.); “E dona’ls compte del dit fet 
per ells en Pere Pont” (f. 50 v.), “e feren fe los dits Joahan Torrebadal e Anthoni Sacoma que la dita 
quatitat fo ajutjade al dit janovès” (f. 72 r.).

12. “E axí appar que·l dit Maneto feu descarregar lo forment” (ADM, GF/2, f. 48 r.), “E appar 
que·l forment era aytant com és posat” (f. 48 v.), “e és cert que lo dit Guillem Joli anà en Catalunya e feu 
esmers” (f. 50 r.); “e és cert que, a raó de certs capítols que·ls foren donats per los Jurats, devien esmerçar 
e esmerçaren” (f. 50 v.) ; “e és cert que del dit forment se feu bescuit obs de les galeas” (f. 52 r.); “e és cert 
que·l dit forment fo pastat per bescuyt obs de les galeas noues” (f. 53 r.); “e és cert que les dites galeas 
foren armades” (f. 53 v.); “e és cert que la galea serví lo dit viatge” (f. 62 r.). “e és cert que·l dit Pere Ber-
nat prestà les dites .CCCC. dobles, segons es mostra en lo compta d’en Arnau Basseyia” (f. 75 r.).

13. “E són notades al dit Pere de Galliners en el llibre de notaments, en cartes .XXV.” (ADM, 
GF/2, ff. 2 r.-4 r., 5 r.-9 r.), “e són notades als dits síndichs en libre de notaments, en cartes .XIX.”  
(ff. 14 r.-14 v.), “e són notades als dits Jurats en libra de notaments, en cartes .XXXVIIII.” (f. 49 r.), “e 
són notades als dits Anthoni Cirera e Bernard Serdà, en libre de notaments, en carta .XLVI.” (f. 86 v.).

14. “Les taules de la present carta …són enfilades en lo enfilament dels cambis presos per en 
Pere de Gallinès e són nulles” (GF/2, ff. 3 v., 4 r.) “aquest cambi no fo pagat, ans tornàs a atrás, per que·l 
dempnam d’así. Fo emperò restituida la letra de cambi e lo mananment dels Jurats e l’àpoqua de la dita 
quantitat e enfilade en lo fil de cauteles del present compte” (f. 9 r.), “aquesta partida no és estada pega-
da per lo cambiador, per que la dapnam d’así. Són restituides e enfilades les cauteles per la dita data a 
l’ofici dels oïdors” (f. 71 r.).

15. ADM, GF/2, f. 120 r.
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registres comptables analítics, el “llibre apelat dels exequdós”,16 el “segon libre de 
vendes que·n Pere Fuster mena”17 i el “segon libre de deutes”;18 els tres no estaven 
organitzats internament en comptes conceptuals, com el Manual, sinó en comp-
tes personals. 

Els dèficits i superàvits anuals es devien anotar en el ja esmentat “Llibre de 
notaments”,19 que contindria, a més, comptes personals.20 El “Llibre de dades e 
rebudes” i el “Llibre de notaments” devien ser els antecedent del “Diari” i del 
“Llibre Major”, respectivament.21 El “Llibre dels exequdós”, el “Llibre de les ven-
des” i el “Llibre de deutes” constituirien sengles mitjans de control comptable dels 
concessionaris de la recaptació dels impostos municipals i de la venda del gra de 
Ciutat. Si aquestes hipòtesis fossen encertades els clavaris de la universitat de Ma-
llorca, el 1374, ja utilitzarien, si més no, dos dels quatre registres comptables que, 
cent vint anys després, Luca Pacioli, el primer teòric de la comptabilitat per parti-
da doble, consideraria imprescindibles per a la recta administració de qualsevol 
companyia mercantil.22

Mentre que en el “Llibre de dades e rebudes” de 1333 els assentaments del 
“deu” i del “deig” apareixien ordenats exclusivament per ordre cronològic, en el 
de 1374 ho fan agrupats en comptes específics, conceptuals. Cada compte s’obri 
amb una breu descripció del tipus de pagaments o de cobraments que conté i es 
tanca amb la corresponent “suma major”.

16. ADM, GF/2, ff. 119 r., 120 r., 120 v., 121 r.
17. ADM, GF/2, ff. 121 r., 121 v., 122 r.
18. ADM, GF/2, ff. 143 r, 144 r.-146 v.
19. Vegeu supra nota 13.
20. “E son notades en libre de notaments, en compte de Pere de Gallinès” (ADM, GF/2, ff. 2v.- 

4 r., 5 v., 6 v.-7 v.), “e son notades al dit Jaume Daulesa en libre de notamanets, en compta de Pere de 
Gallinés” (f. 49 v.).

21. E. Hernández Esteve, “Reflexiones sobre los orígenes de la contabilidad por partida do-
ble”, p. 118; G. Feliu, “Estudi” a Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona, estudi i edició de 
Gaspar Feliu, Barcelona, Fundació Noguera, 2016, I, p. 70. 

22. Els altres dos llibres comptables eren el “Borrador” i l’“Inventari i Balanços”: Luca Pacioli, 
Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, Venecia, Paganino Paganini, 1494, 
cap. XI. D’aquest tractat existeix una traducció castellana: L. Pacioli, De las cuentas y las Escrituras. 
Título Noveno, Tratado XI de su Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proporcionalita, es-
tudio introductorio, traducción y notas por E. Hernández Esteve, Madrid, Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas, 1994. 
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Taula 1
Comptes de la partida del “Deig”

Títol del compte Quantia  % del total Localització

Pagaments dels canvis presos per Pere de Galliners, 
a Barcelona, per pagar censals mort i violaris

17.478 ll.  6 s. 7 d. 18,39 ff. 2 r.-10 r.

Pagaments de salaris dels Prohoms de Fora per venir al
Consell i estar en la Ciutat

 287 ll. 3 s. 0,30 ff. 12 r.-14 r. 

Pagament fets als síndics dels Prohoms de Fora per 
aportacions indegudes a despeses realitzades per la Ciutat

 750 ll. 0,80 ff. 14 v.

Pagaments fets als prestataris de les 83.000 lliures 
concedides per la universitat al sobirà 

 3.470 ll. 5 s. 1 d. 3,65 ff. 15 r-25 r.

Pagaments de censals morts i violaris a creditors
mallorquins

 5.114 ll. 18 s. 11 d. 5,38 ff. 26 r.-32 v.

Pagament dels ajuts concedits als importadors de 
forment i llegums secs

 3.841 ll. 3 s. 9 d. 4,04 ff. 33 r.-45 v.

Pagaments per compres de forment  26.015 ll. 10 s. 9 d. 27,37 ff. 48 r.-53 v.
Pagaments fets a diverses persones per l’armament de les 
tres galeres i altres embarcacions, així com per altres
despeses efectuades “per raó de la provisió del gra”

 14.757 ll. 13 s. 3 d. 15,34 ff. 54 r.-76 r.

Pagament dels salaris ordinaris  2.407 ll. 17 s. 5 d. 2,53 ff. 77r.-83 v.
Pagaments ordinaris i extraordinaris, de missatgeries, 
obres i “altres coses”

 16.454 ll.  7 d. 17,31 ff. 85 r.-97 v.

Pagaments d’execucions de deutes, restitucions d’ajudes i 
imposicions

 4.459 ll. 12 s. 5 d. 4,69 ff. 100 r.-112 v

Suma de sumes  95.036 ll. 5 s. 10 d. 100,00 ff. 113 v.-114 r.

D’un primer examen de les despeses efectuades pel Consell Municipal de Ma-
llorca al llarg de l’any 1374 ja es desprèn la preponderància ben palesa de les rela-
cionades amb el proveïment de gra i amb el finançament del deute públic. Una 
caiguda forta i prolongada de l’oferta de cereals va obligar al consistori a consig-
nar 44.614 lliures 7 sous 8 diners —el 46,75 % del total dels esmerços— a dinamit-
zar-ne el mercat local, per tal de reduir les morts per inanició i conjurar el perill 
d’una revolta social. El segon capítol del dispendi municipal correspon al paga-
ment de les pensions dels censals i violaris adquirits per rendistes barcelonins i 
mallorquins, amb 22.593 lliures 5 sous 6 diners —el 23,77 % del total—. Aleshores 
els municipis de les grans ciutats de la Corona d’Aragó, per finançar el dèficit 
pressupostari creixent, utilitzaven la venda de rendes vitalícies o perpètues, dues 
modalitats de crèdit a llarg termini, el pagament de les quals estava garantit amb 
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la consignació de la major part dels principals impostos. Només per fer front als 
ajuts extraordinaris exigits reiteradament pel sobirà, recorrien encara a préstecs 
de particular a curt termini. El 1374, en un any de fam, el consistori va haver de 
destinar 3.470 lliures 5 sous 1 diner al pagament d’interessos i amortitzacions als 
prestadors que havien contribuït a reunir les 83.000 lliures que els havia reclamat 
Pere el Cerimoniós per finançar la guerra de Sardenya. Atès que aquests dos dar-
rers temes ja han estat estudiats per Pau Cateura,23 no els analitzarem en el nostre 
estudi. Els salaris del personal i les dietes dels Prohoms de Fora24 només van as-
cendir, en canvi, a 2.695 lliures 5 diners, el 2, 83 % del conjunt de la despesa anual 
del consistori. 

Taula 2
Comptes de la partida del “Deu”

Títol del compte Quantia  % del total Localització
Ròssecs de les imposicions i de les ajudes de l’any 1371  1.058 ll.  15 s. 1,33 ff. 118 r.-120 r.

Ròssecs de les imposicions i de les ajudes de l’any 1372, tant 
de la Ciutat com de la Part Forana

 862 ll. 3 s. 1,08 ff. 120 r.-121 v.

Delmes del bestiar, de les imposicions de la carn 
i del vi, i de la molitja de l’any 1373, tant de la Ciutat 
com de la Part Forana

 10.480 ll. 12 s. 7 d. 13,17 ff. 122 v.-129 r.

23. P. Cateura, Política y finanzas del Reino de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón, Palma de 
Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, 1982, pp. 126-177; P. Cateura, Mallorca en el segle xiv, Palma  
de Mallorca, El Tall, 2005, pp. 76-78; P. Cateura, El regne esvaït: desenvolupament econòmic, subordi-
nació política, expansió fiscal (Mallorca 1300-1335), Palma de Mallorca, El Tall, 1998, p. 50; P. Cateura, 
Sociedad i sistema fiscal del Reino de Mallorca (1360-1400), Palma de Mallorca, El Tall, 2003, pp. 111-
179; P. Cateura, “El crèdit municipal en el Regne de Mallorca (1358-1374)”, a P. Cateura (coord.), El 
crèdit i el sistema de finances del Regne de Mallorca (Segles xiv–xv), Palma de Mallorca, Universitat de 
les Illes Balears-Consell de Mallorca, 2009, pp. 11-40; P. Cateura, “Els inversors en deute públic del 
Regne de Mallorca (segles xiv-inicis del xv): anàlisi prosopogràfic”, a P. Cateura, J. Maíz i L. Tudela 
(eds.), Inversors, banquers i jueus. Les xarxes financeres a la Corona d’Aragó (segles xiv-xv), Palma de 
Mallorca, Documenta Balear, 2015, pp. 15-38.

24. Delegats dels consells municipals de les viles rurals en el General e Gran Consell de Mallorca, 
que es reunia periòdicament a la capital de l’illa. Des del 1373, l’assemblea insular estava integrada per 
cent representants de la Ciutat, elegits paritàriament entre els quatre estaments urbans i trenta-nou 
delegats de les viles rurals (A. Santamaria, “Sobre la institucionalización de las asambleas representa-
tivas de Mallorca. Del sistema de ‘Franqueza’ de 1249 al sistema de ‘Vida’ de 1373”, Anuario de Historia 
del Derecho Español, 50 (Madrid, 1980), pp. 293-294). Els síndics forans percebien una dieta de 2 sous 
per assistir al Consell, la quantia de la qual es va duplicar a l’octubre de 1374, amb motiu de la carestia 
de la vida provocada per la fam; des d’aleshores cobraren 2 sous a càrrec dels fons comuns i els altres 2 
a càrrec de les viles respectives (ARM, Sindicat, llib XIV, f. 95 v.; ed. P. Cateura, Política y finanzas del 
Reino de Mallorca, p. 475).
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Títol del compte Quantia  % del total Localització
Imposicions i ajudes de la Ciutat, i venda de l’aigua del 
dimarts de l’any 1373

 21.207 ll.  13 s. 3 d. 26,65 ff. 129 v.-131 v.

Delmes del bestiar de l’any 1373  1.271 ll. 8 s. 10 d. 1,60 ff. 132 r.-134 r.
Imposició de la carn de les parròquies foranes de l’any 1374  1.158 ll. 8 s. 9 d. 1,45 ff. 134 r.-136 v.
Sisè del vi de les parròquies foranes de l’any 1374  469 ll. 18 s. 0,59 ff. 136 v.-138r.
Molitja de les parròquies foranes de l’any 1374  267 ll. 3 s. 4 d. 0’,33 ff. 138 r.-139 r.
Imposicions i ajudes de la ciutat de l’any 1374  6.713 ll.  12 s. 11 d. 8,43 ff. 139 v.-141 v.
Venda carregament d’una galera de moros capturada 
per les galeres mallorquines

 1.388 ll 17 s. 8 d. 1,74 ff. 142 r.-142 v.

Venda de gra de la Ciutat  25.241 ll. 12 s. 3d. 31,72 ff. 143 r.-143 v.

Retorn de canvis concedits per Pere de Galliners, delegat
dels jurats, a ciutadans mallorquins a Barcelona

 4.646 ll.
 

5,83 ff. 144 r. -144 v. 

Ròssec de talles  4.806 ll.  16 s. 6,40 f. 146 v.
Suma de sumes  79.573 ll. 1 s. 4 d. 100,00 ff. 147 r.-147 v.

Entre els ingressos de la universitat en 1374 sobresurten la venda de gra, amb 
25.241 lliures 12 sous 3 diners —el 31,72  % del total de les entrades—; les impo-
sicions de la Ciutat de l’any anterior, amb 21.129 lliures 3 sous 3 diners —el 
26,55 % del total—, i els delmes del bestiar, les imposicions de la carn i del vi i la 
molitja de la ciutat i de la Part Forana corresponents a l’any 1373, amb 10.480 
lliures 12 sous 7 diners —el 13,17 % del total—. De totes aquestes partides, en el 
nostre estudi  només analitzarem amb detall la primera.

Els costos de la fam van desequilibrar, doncs, el pressupost municipal; les 
despeses superaren els guanys en 15.463 lliures 4 sous 6 diners. El dèficit es degué 
anotar en un altre registre comptable, probablement —com ja s’ha exposat— en 
“Llibre de notaments”. El finançament d’aquest desavenç generat per la gestió de 
la crisi alimentària realitzada pels jurats de 1374 esdevindria un dels principals 
problemes que traspassarien als seus successors immediats.

Malgrat la seva simplicitat estructural, el registre de Clavaria ja compleix al-
guna de les principals regles que el ja esmentat Luca Paccioli establiria, a la darre-
ria del segle xv, en el seu tractat de comptabilitat per partida doble.25 Es tracta 
d’un sistema comptable senzill però funcional que garantia als jurats un control 
prou precís de l’actuació dels funcionaris que gestionaven els diners i els béns 
municipals. Aquestes característiques expliquen que, aleshores, ja hagués estat 
adoptat per la majoria de les administracions públiques occidentals.

25. L. Pacioli, Summa de Arithmetica, tractat XI, cap. 36, f. 209 v.





Capítol 2

La fam de 1374-1375 a les ciutats catalanes

Durant el trienni de 1374-1376, la Corona d’Aragó i la majoria dels estats de la 
conca occidental de la Mediterrània van patir la fam més intensa de la baixa edat 
mitjana, superior fins i tot a la de 1333-1335, la coneguda com el “mal any 
primer”.1 La coincidència de dues males collites successives amb un seguit de 
factors adversos va desencadenar una forta i prolongada emergència alimentària 
al Llenguadoc,2 Provença,3 Sardenya,4 a la Itàlia septentrional i central,5 Navarra i 
la Corona d’Aragó.6 Coetàniament, les messes van ser, en canvi, ubèrrimes a l’Eu-

1. Per a una anàlisi extensa i una síntesi actualitzada d’aquesta calamitat alimentària vegeu res-
pectivament J. Maltas Montoro, Caresties, fams i crisis de mortalitat a Catalunya: 1283-1351. Anàlisi 
d’indicadors i reconstruccio dels cicles econòmics i demogràfics, tesi doctoral dactilografiada, Lleida, Uni-
versitat de Lleida, 2019, I, pp. 308-440; i A. Riera i Melis,“Tenir la ciutat provehïda de vitualles e, sin-
gularment, de forments: crisis cerealistas, políticas públicas de aprovisionamiento y seguridad alimen-
taria en las ciudades catalanas en la Baja Edad Media”, a F. Sabaté (ed.), El poder entre la ciutat i la regió, 
Lleida, Pagès editors, 2018, pp. 131-137.

2. M. J. Larenaudie; “Les famines en Languedoc aux xive et xve siècles”, Annales du Midi, 
LXVIV (Tolosa del Llenguadoc, 1952), pp. 32-35.

3. L. stouff, Ravitaillement et alimentation en Provence aux xivème et xvème siècles, Paris-La 
Haya, Mouton, 1970, p. 81. 

4. M. Tangheroni, Aspetti del comercio dei cereali nei paesi della Corona d’Aragona. I: La Sardeg-
na, Pisa, Pacini, 1981, pp. 115.

5. J. Glénisson, “Une administration médiévale aux prises avec la disette: la question des blés 
dans les provinces italiennes de l’Etat pontifical en 1374-1375”, Le Moyen Age, 3-4 (Bruxel·les, 1986), 
pp. 303-326. 

6. P. Tutusaus, Un mal any en la ciutat de Barcelona (1374-1375), Memòria de llicenciatura 
dactilografiada, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1986; A. Curto, La intervenció municipal a l’abas-
tament de blat d’una ciutat catalana: Tortosa, segle xiv, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 
1988, pp. 213-219; M. Torras, “La carestia de blat de 1373-1374 a Manresa”, La crisi de l’edat mitjana a 
la Catalunya Central, Manresa, Centre d’Estudis del Bages, 1994, 101-138; N. Canyelles, “L’any de la 
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ropa atlàntica.7 Des de l’abril de 1374, l’abastament frumentari del mercat local 
esdevingué, en tots aquests territoris, una autèntica obsessió per als consells mu-
nicipals.

1. Les causes

La fam de 1373-1376, a la Corona d’Aragó, va dimanar —com les anteriors— 
de la interacció de causes de natura diversa: endògenes (una meteorologia adver-
sa) i exògenes (diversos conflictes bèl·lics simultanis i un sisme destructiu). El 
1366, coincidint amb la segona fase de la guerra amb Castella, havia esclat a Sar-
denya una revolta antiaragonesa, encapçalada per Marià IV d’Arborea. Per con-
tenir l’aixecament, que comptava amb el suport decidit de Gènova, s’havia hagut 
d’armar una flota, els costos de la qual havien recaigut gairebé integrament sobre 
Catalunya.8 Les Corts Catalanes de 1372-1373 —reunides a Barcelona— havien 
votat importants aportacions econòmiques per refermar la capacitat ofensiva de 
la Corona d’Aragó al Mediterrani Occidental,9 que havien obligat als consistoris 
a exigir noves contribucions extraordinàries. 

Un terratrèmol d’alta intensitat i les corresponents rèpliques —amb epicentre 
a la Ribagorça— havien provocat, el març de 1373, danys considerables en les 
infraestructures productives i defensives de la Catalunya Vella.10 La inestabilitat 
política a escala d’Occident havia obligat als poders públics a consignar immedi-
atament recursos econòmics a la reparació dels castells i fortificacions de la fron- 
 

fam al camp de Tarragona (1374-1376)”, La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris, 
Palma de Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, 1996, pp. 263-281; P. Verdés, “La carestia de blat de 
1374-1376 a Cervera”, Miscel·lània Cerverina, 12 (Cervera, 1998), pp. 5-23; C. Puigferrat, “Fam, guer-
ra i pesta a la Plana de Vic, 1374-1376”, Ausa, 19 (Vic, 2000), 73-106; J. J. Càceres, La participació del 
Consell Municipal en l’aprovisionament cerealer de la ciutat de Barcelona (1301-1430), Barcelona, Uni-
versitat de Barcelona, 2006, pp. 147-156; A. Riera i Melis, “Tenir la ciutat provehïda de vitualles”,  
pp. 142-153.

 7. W. Abel, Crises agraires en Europe (xiiième-xixème siècles), Paris, Flammarion, 1973,  
pp. 71-72.

 8. J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón, ed. A. Canellas, Saragossa, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1967, vol. 4 , pp 579-615.

 9. Cortes de los antiguos Reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña, Madrid, Real 
Academia de la Historia, 1900, vol. 3, pp. 218-225, 233-236 i 241-242.

10. A. Riera i Melis, “La societat catalana baixmedeival davant els sismes. I: Els terratrèmols de 
1373”, Anuario de Estudios Medievales, 16 (Barcelona, 1986), pp. 251-306; C. Olivera, A. Riera i 
Melis, J. Lambert, E. Banda i P. Alexandre, Els terratrèmols de l’any 1373 als Pirineus: efectes a Espa-
nya i a França, Barcelona, Servei Geològic de Catalunya, 1994; C. Olivera, A. Riera i Melis, E. Re-
dondo, J. Lambert i A. Roca, Els terratrèmols dels segles xiv i xv a Catalunya, Barcelona, Institut 
Geogràfic de Catalunya, 2006, pp. 61-81.
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tera pirinenca, que havien hagut de ser aportats pels propis damnificats pel sisme 
mitjançant impostos extraordinaris.11 

A l’agost de 1374, quan els dos conflictes internacionals esmentats i la manca 
de gra ja sacsejaven la societat catalana, es va obrir un nou front bèl·lic. L’infant 
Jaume de Mallorca,12 després de reclutar una host mercenària al Midi, amb el 
suport econòmic de Nàpols, França i Castella, va penetrar a Catalunya, per Salses, 
i va obligar Pere el Cerimoniós a convocar, a la darreria d’octubre, la host general 
del Principat, invocant l’usatge Princeps namque.13 Els invasors no pogueren ex-
pugnar cap ciutat però van recórrer Catalunya i Aragó14 saquejant camps i viles, 
per obtenir queviures i botí,15 fins al gener de 1375, quan, amb l’autorització d’En-
ric II, travessaren la frontera castellana i s’instal·laren transitòriament a Sòria, on 
l’infant de Mallorca moriria el febrer de 1375. Durant la tardor, les corregudes de 
les companyies estrangeres, doncs, van buidar sitges, robar bestiar, talar arbres, 
destruir síquies i molins, i entrebancar la sembra del blat i dels altres cereals de 
cicle llarg. Les autoritats urbanes, per pal·liar aquestes seqüeles bèl·liques, que 
minvarien la pròxima collita, van haver de reforçar les murades, mobilitzar una 
part del veïnat i acumular provisions.16 La revolta sarda, coetàniament, bloqueja-
va les sortides dels carregaments de gra adquirit per mercaders catalans i mallor-
quins a l’illa,17 exigia l’armament successiu d’esquadres i obligava fins i tot a les 
autoritats catalanes a abastar amb cereals ibèrics les places de Càller i l’Alguer, 
assetjades pels partidaris del jutge d’Arborea18 Aquest doble conflicte bèl·lic, en la 
mesura que degradava la producció agrària, distorsionava el comerç exterior, re- 

11. A. Riera i Melis, “La societat catalana baixmedieval davant els sismes”, pp. 299, 302 i 305.
12. Hereu de Jaume III de Mallorca, que reivindicava els territoris continentals i insulars del des-

aparegut regne de Mallorca, que havien estat reintegrats a la Corona d’Aragó el 1349, arran de la derro-
ta i mort del seu progenitor a la batalla de Llucmajor.

13. M. Sánchez Martínez, Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo xiv, Barcelona, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003, p. 194.

14. L’itinerari, que va finalitzar a la frontera castellana, es pot reconstruir a partir de la historio-
grafia coetània i immediatament posterior: F. Soldevila (ed.), Crònica de Pere el Cerimoniós, Barcelo-
na, Institut d’Estudis Catalans, 2014, pp. 402-403; E. Molinés (ed.), “Noticiari català dels segles xiv i 
xv”, Butlletí de l’Ateneu Barcelonès, 1 (Barcelona, 1915-1917), pp. 214-215; J. Zurita, Anales de la Co-
rona de Aragón, vol. 4, pp. 633-635 i 638. 

15. A. Riera i Melis, “La societat catalana baixmedieval davant els sismes”, pp. 264-265; P. Pu-
jol, “Preparatius de guerra contra l’infant de Mallorca, l’any 1374”, a Obra completa, Andorra la Vella, 
Editorial Andorra, 1984, pp. 141-147; M. Sánchez Martínez, Pagar al rey, pp. 191-199; C. Puigfer-
rat, “El pas de les companyies de Jaume de Mallorca per la veguería d’Osona durant la fam de 1374-
1376”, a P. Benito i A. Riera i Melis (eds.), Guerra y carestía en la Europa Medieval, Lleida, Milenio, 
2014, pp. 152-162. 

16. P. Tutusaus, Un mal any, pp. 19-21.
17. M. Tangheroni, Aspetti del comercio dei cereali, pp. 113-115. 
18. P. Tutusaus, Un mal any, pp. 32-33.
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duïa les minses reserves de gra i incrementava la pressió fiscal,19 va accentuar el 
desabastament arreu de la Corona d’Aragó.

2.  La primavera i L’estiu de 1374

Les autoritats municipals catalanes, alarmades per la creixent escassetat de 
cereals que patien els veïns i davant la perspectiva d’una collita escassa,20 van 
adoptar, des del començament de març, mesures per incrementar-ne l’oferta. 
Prohibiren la sortida de gra del terme, interceptaren carregament en trànsit, ad-
quiriren partides en el mercat interior, subvencionaren les importacions, limita-
ren el marge de guany als venedors locals21 i elegiren síndics perquè en compres-
sin “on a ells serà vist fahedor”.22 La certesa que les messes no garantirien 
l’abastament dels mercats interiors es va imposar arreu de la Corona d’Aragó a 
mitjan de juny,23 quan a Barcelona s’accentuaren els controls públics sobre el 
mercat de cereals i es va obligar als ciutadans a traslladar al recinte urbà tots els 
contingents que tinguessin emmagatzemats al terme.24

La situació, durant l’estiu, es va anar degradant ràpidament a la capital catala-
na, malgrat les iniciatives econòmiques i diplomàtiques desenvolupades per les 
autoritats locals. A la darreria de juliol, una barca armada barcelonina patrullava 
en el freu de Menorca amb la missió d’interceptar embarcacions carregades de 
gra provinent de Llevant i desviar-les cap al port de la capital catalana; la seva 
presència va obligar les autoritats mallorquines a enviar dues barques armades al 
mar de Capdepera per a foragitar-la.25 Durant l’agost i el setembre, alguns merca-

19. M. Sánchez Martínez, “La presión fiscal en un año difícil: Cataluña, de mediados de 1374 
a mediados de 1375”, Mayurqa, 27 (Palma de Mallorca, 2001), pp. 32-41; M. Richou, “Una dècada 
d’abastament frumentari a Barcelona. La contribució de la iniciativa privada en els anys setanta del 
segle xiv”, a A. Riera i Melis (coord.), Crisis frumentàries, iniciatives privades i polítiques públiques de 
proveïment a les ciutats catalanes durant la baixa edat mitjana, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 
2013, p. 121.

20. Els jurats de Tortosa, en una sessió del consell celebrada el 29 de març, declaraven que “la dita 
ciutat és de present freturosa de forment i civades, e que és gran perill que no venga a major fretura”: 
A. Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat, p. 214.

21. P. Tutusau, Un mal any, pp. 67-70; A. Curto, La intervenció municipal en l’abastament de 
blat, pp. 214-215, N. Canyelles, “L’ any de la fam”, p. 264; J. J. Càceres, La participación del consell 
municipal en l’aprovisionament cerealer, pp. 148-149; A. Riera I Melis, “Tenir la ciutat provehïda de 
vitualles”, p. 143. 

22. Actes municipals, 1369 i 1374-1375, a cura de S. Peris i J. Cubells, Tarragona, Publicacions de 
l’Excm. Ajuntament de Tarragona, 1984, p. 58.

23. P. Tutusau, Un mal any, pp. 67-68; A. Curto, La intervenció municipal en l’abastament de 
blat, pp. 214-215; N. Canyelles, “L’any de la fam”, p. 264.

24. J. J. Càceres, La participació del consell municipal en l’aprovisionament cerealer, p. 149-150.
25. ADM, GF/2, f. 57 r.
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ders de la capital catalana adquirien blat a Flandes, on la collita, com a la resta de 
territoris de clima atlàntic, havia estat bona.26 Els administradors de l’almodí, a 
mitjan setembre, van comprar una partida de forment i d’ordi a 30 sous i a 20 sous 
la quartera, respectivament;27 al triple dels preus ordinaris, que aleshores solien 
oscil·lar, entre 8 i 12 sous la quartera, en els anys normals.28 

A la vegueria de Girona, la manca de cereals també es va accentuar durant 
l’estiu. Alguns membres de la mà mitjana de la capital, per assegurar-se el prove-
ïment d’aliments, s’associaven i compraven conjuntament, tot just després de la 
sega, a pagesos endeutats els esplets dels respectius masos29 El 20 de juny, abans 
de la batuda, Guillem Pujada, mercader de Sant Feliu de Guíxols, Bonanat Almo-
gàver, Guillem Ferrer, mercader de Barcelona, i Nicolau Pujada, ciutadà de Va-
lència, ja noliegen, per 120 lliures, el lleny de Tomàs Vila per anar a adquirir 320 
salmes de forment a la “platja romana”.30 Els jurats de Girona, a començament de 
juliol, acorden amb alguns mercaders locals la compra de gra a Sicília per valor de 
1.200 florins.31 El 27 de juliol, alguns mercaders gironins confien a altres comer-
ciants locals contingents de llana en comanda, per un viatge amb destinació a 
Pisa, amb la condició que hi esmercin íntegrament l’import de les vendes en la 
compra de forment.32 Els síndics de Sant Feliu de Guíxols, entre el 21 de juliol i el 
16 d’agost, obtenen onze préstecs de particulars i institucions eclesiàstiques per 
un valor global de 301 lliures, per comprar gra.33 La manca de liquiditat obligava, 
doncs, el consistori a acudir al crèdit i en llastrava la gestió de la crisi alimentària. 
El 2 d’agost, els esmentats edils, per evitar una avalot, sol·liciten al batlle reial que 
els autoritzi a requisar tot el gra existent a la vila, per garantir-ne una distribució 
social mínimament equitativa, propter penurian et inopiam granni anno presente 
vigentem in tota ista patria, maxime in dicta villa Sancti Felici, que nulla habet nec 
facit collectam grani.34 Coetàniament, concedeixen a Guillem de Pujada, merca-

26. Vegeu infra, p. 34.
27. A. Riera i Melis, “Tenir la ciutat provehïda de vitualles”, p. 143. 
28. P. Ortí; “El forment a la Barcelona baixmedieval: preus, mesures i fiscalitat (1283-1345)”, 

Anuario de Estudios Medievales, 22 (Barcelona, 1992), p. 420; M. Del Treppo, I mercanti catalani, e 
l’espansione della Corona d’Aragona, nel secolo XV, Nàpols, L’Arte Tipografica, 1972, p. 389; A. Riera i 
Melis, “Tenir la ciutat provehïda de vitualles”, p. 196.

29. Pere de Fontanet, fuster, Jaume Gil, aventurer, ciutadans de Girona, i Simó Verdera, de Ca-
mós, compraren, el 22 de juliol, a Guillem Celbaquer, veï de la parròquia de Camós, per 200 sous, els 
esplets que produiria el seu mas en els pròxims vuit anys: AHG, Notarials, G-1, Guillem Llobet,  
reg. 109, ff. 27 v.-28 r. 

30. AHG, Notarials, Sant Feliu de Guíxols, Gispert Roig, reg. 28, ff. 2 v.-3 v.
31. AHG, Notarials, Girona, Pere Despont, reg. 197, ff. 158 v.-159 r.
32. AHG, Notarials, Sant Feliu de Guíxols, Gispert Roig, reg. 28, ff. 52 v.-53 r.
33. AHG, Notarials, Sant Feliu de Guíxols, Gispert Roig, reg. 28, ff. 41v.-46 r.
34. AHG, Notarials, Sant Feliu de Guíxols, Gispert Roig, reg. 28, ff. 53 v.-54 r.
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der local, 1.100 florins d’or perquè compri cereals a Sicília; l’operació, emperò, 
fracassarà per manca d’oferta en els carregadors de gra i el comendatari haurà de 
retornar la quantitat rebuda el 22 d’octubre.35 

A Tarragona, el 18 de juliol, tot just acabada la sega, el consell municipal, 
davant les males noticies que arribaven del terme, va encarregar a dos dels cònsols 
i a quatre prohoms que garantissin una “bona provisió [de gra] per mar e per 
terra”.36 La situació es degué degradar ràpidament, atès que el 28 d’aquell mateix 
mes, els jurats declaraven que només disposaven de blat per dos dies37 i ordena-
ven al veguer que, acompanyat de la host, recorregués la vegueria, confisqués els 
excedents de gra als camperols i el traslladés al recinte urbà.38 El consistori, a co-
mençament d’agost, després d’esgotar la seva capacitat d’endeutament, incitava 
els veïns solvents a associar-se i crear una “taula” (banca), garantida per la ciutat, 
els capitals fundacionals de la qual i els dipòsits que rebés es destinarien exclusi-
vament a finançar la compra de gra a ultramar.39 Gairebé simultàniament, reque-
ria als membres de l’oligarquia local que confiessin els seus estalvis als síndics 
municipals, mitjançant contractes de comanda comercial, assegurats també per la 
ciutat, amb idèntica finalitat.40 Cap de les dues propostes no degué suscitar tan-
mateix gaire interès entre els destinataris, atès que, el 23 de setembre, el consell 
municipal els exigia préstecs forçosos41 i fins i tot quantificava, per mitjà d’infor-
mes secrets, la magnitud de les seves respectives reserves monetàries.42 Unes set-
manes abans, per tal de reduir la demanda d’aliments, havia expulsat de la ciutat 
els jueus pobres43 i havia disposat que tots els contingents de cereals secundaris 
(“blats menuts”) dispersos per l’horta i el terme municipal fossin concentrats a 
intramurs.44 

El panorama, a Tortosa, era semblant. El consistori, per evitar una revolta 
popular, va ordenar, a l’agost, aixecar forques a la Plaça de les Cols.45 Unes setma-
nes després, va embargar la meitat de sengles carregaments de blat que dos mer-

35. AHG, Notarials, Sant Feliu de Guíxols, Gispert Roig, reg. 28, ff. 109 r.-109 v.
36. Actes municipals 1369 i 1374-75, p. 58.
37. “Per tal com la ciutat és posada en gran necessitat e en gran perill, per tal com en la dita ciutat 

no haja forment per a .II. dies naturals”: Actes municipals 1369 i 1374-75, p. 62.
38. Actes Municipals 1369 i 1374-75, p. 62.
39. Actes Municipals 1369 i 1374-75, pp. 64. 66, 68 i 79.
40. Actes Municipals 1369 i 1374-75, pp. 65, 67, 68, 85 i 88.
41. Actes Municipals 1369 i 1374-75, pp. 84 i 88.
42. Actes Municipals 1369 i 1374-75, p. 91.
43. Actes Municipals 1369 i 1374-75, p. 80.
44. Actes municipals 1369 i 1374-75, p. 84.
45. A Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat, p. 216.
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caders barcelonins havien adquirit al terme, en la “Terra de Dalt”,46 i va enviar 
missatgers a Calataiud, Saragossa i altres contrades d’Aragó a la recerca de gra.47 
Les sitges municipals, tot just després d’una collita molt minsa, estaven buides 
fins i tot a les àrees més cerealistes de Catalunya, com la Segarra. El municipi de 
Cervera va haver de realitzar una emissió de censals morts i consignar les quanti-
tats obtingudes íntegrament a la compra de gra.48 La instal·lació de la host reial 
per a contenir les ràtzies de l’infant de Mallorca hi va incrementar, a més, l’escas-
setat de tota mena de queviures. La situació no era gaire millor al Bages, on el 
consistori de Manresa va haver d’acudir també a l’emissió de deute públic per 
poder adquirir cereals.49 

3. La tardor de 1374 i L’hivern de 1375

 La persistència de la secada50 i les corregudes de les esmentades companyies 
mercenàries van retardar, a la tardor, la sembra del blat i dels altres cereals de cicle 
llarg. El consell municipal de Tortosa va continuar enviant missatgers a Calata-
iud, Saragossa, Daroca i altres districtes d’Aragó a la recerca de gra;51 una part dels 
contingents adquirits per aquests síndics va ser interceptada, emperò, a Saragossa 
i Flix.52 La penúria, el 8 de desembre, obligava de nou els edils a requisar cereals; 
els damnificats, en aquest cas, van ser comerciants mallorquins i agents de l’infant 
Joan, el primogènit del sobirà.53 La situació aleshores no era gaire millor a Barce-
lona, on les dificultats de proveïment havien assolit tal magnitud que els conse-
llers elegiren tres prohoms perquè les analitzessin i proposessin mesures per a 
superar-les.54 La fretura de gra també es deixava sentir amb força a la vegueria de 
Girona. Els Jurats de Sant Feliu de Guíxols, tot i el fracàs del primer intent, tornen 
a consignar, el 22 d’octubre, 1.100 florins d’or a l’adquisició de forment a Sicília, 
Calàbria i Nàpols.55 Alguns mercaders locals accepten en comanda partides de  
 

46. A. Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat, p. 86
47. A Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat, pp. 91-92.
48. P. Verdés “La carestia de blat de 1374-1376”, p. 12.
49. M. Torras, “La carestia de blat”, pp. 110-111.
50. A Barcelona s’organitzaren, el 17 i 18 de novembre, sengles processons per solicitar a Déu 

complum victualium et pluviam congruentem: “Crònica del Racional de la ciutat de Barcelona”, Recull de 
documents i Estudis, I/2 (Barcelona, 1921), p. 149.

51. A. Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat, p. 92.
52. A. Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat, pp. 217-218.
53. A. Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat, pp. 217-218.
54. A. Riera i Melis, “Tenir la ciutat provehïda de vitualles”, p. 143. 
55. Vegeu supra, p. 32.
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draps, per a viatges a Sicília i a altres places de la Itàlia meridional, i es compro-
meten a consignar l’import de les vendes a la compra de gra.56

La situació de crisi alimentària general que patia aleshores la Corona d’Aragó 
es va agreujar a la tardor. Tres galeres armades mallorquines interceptaren, en 
aigües de Cadis, les naus genoveses de Munta de Mari i de Nicolozo Lomeli, que 
s’adreçaven a Catalunya, carregades de gra flamenc, i les desviaren, després d’ar-
ribar a sengles acords econòmics amb els patrons, cap a la capital balear.57 Alguns 
mercaders de Barcelona, quan la fam accentuava l’agressivitat naval en la conflu-
ència de l’Atlàntic i el Mediterrani, no dubtaven, doncs, a embarcar els contin-
gents de gra que havien pogut adquirir a Flandes en naus genoveses, tot i el perill 
que això suposava, atès que els patrons, si es produïa una concurrència d’interes-
sos en el decurs del viatge, se solien decantar per l’opció més rendible. A la darre-
ria de setembre, el consistori barceloní, davant les dificultats amb què topaven els 
mercaders catalans per franquejar l’estret de Gibraltar, va enviar a Sevilla dues 
galeres armades, patronejades per Lleó Marc, amb l’encàrrec específic de trasviar 
cap a la Ciutat Comtal totes les embarcacions carregades de blat provinents de 
l’Atlàntic, oferint als patrons doblar-los el nòlit.58 Les galeres mallorquines, aque-
lles mateixes setmanes, abordaven el lleny barceloní de Guillem Saverdera, carre-
gat de vitualles, i el retenien trenta-quatre dies a Cadis. Sembla que, en aquest cas, 
no el desviaren del rumb previst, atès que, el 12 de desembre, els jurats de Mallor-
ca només indemnitzaven el patró amb 15 lliures per la manutenció dels quatre 
guardians que els capitans de les galeres hi transbordaren.59 En el viatge de retorn 
a Mallorca, les galeres de la universitat interceptaren encara, en aigües d’Alacant, 
un altre lleny barceloní, el de Guillem Farran, del qual sostragueren 30 quintars 
de figa, tot garantint al patró que li serien pagats, pels regidors de Mallorca, al 
preu vigent en la capital catalana.60 Les figues seques, amb un alt contingut en 
hidrats de carboni, esdevenien, en les èpoques de fam, un dels principals succeda-
nis del pa.61 A mitjan desembre, les autoritats mallorquines obligaven finalment 
el mercader barceloní Joan Samar a descarregar 300 quarteres de forment d’un 

56. Arxiu Provincial de Girona, Notarials, Sant Feliu de Guíxols, Gispert Roig, reg. 28, ff. 126 r.-
126 v.

57. ADM, GF/2, ff. 66 r. i 72 r.
58. ADM, GF/2, ff. 64 r., 66 r. i 71 r.
59. ADM, GF/2, f. 72 v.
60. ADM, GF/2, f. 74 v.
61. Per una análisi del paper desenvolupat per les figues en les dietes ordinàries i d’emergència 

dels diversos estaments socials catalans als segles xiv i xv, vegeu A. Riera i Melis, “Producción y 
consumo de higos en la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media”, a Fichi: Storia, economia, tra-
dizioni. Figs: History, Economy, Traditions, a cura di A. Carassale, C. Litardei e I. Naso, Ventimiglia, 
CeSA-Philobiblon edizioni, 2016, pp. 49-66.
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lleny castellà que, provinent de Safi, havia amarrat al moll de Ciutat; les hi paga-
ren al preu vigent aleshores a Barcelona.62 Totes aquestes intercepcions de carre-
gaments de vitualles contribuïren a recruar la fam a la capital catalana. 

Pere el Cerimoniós, pressionat pels consells municipals de les grans ciutats, 
va taxar, el 27 de setembre, el preu del gra a Catalunya fins a la pròxima collita; va 
establir que el blat s’hauria de vendre a 45 sous la quartera al mes d’octubre, a 40 
sous, al novembre, a 35 sous, al desembre, i a 30 sous, durant el primer semestre 
de l’any següent.63 La mesura va ser, emperò, poc afectiva. La pujada dels cereals, 
a conseqüència de la rigidesa de la demanda, empenyia a l’alça els preus dels altres 
queviures substitutius. Durant el segon semestre de 1374, la coincidència d’un 
fort encariment dels aliments bàsics amb l’augment de la pressió fiscal va obligar 
moltes famílies rurals i urbanes a endeutar-se, a sol·licitar préstecs a curt termini. 
Les més pobres no trobaren qui els volgués deixar diners i hagueren de despren-
dre’s de béns mobles i fins i tot immobles: Bernat de Puigcalmell, a Manresa,64 i 
Catalina, vídua de Guillem Vidal, a Tarragona,65 van posar en venda, al comença-
ment de 1375, les seves terres i un obrador, respectivament, per poder comprar 
gra i altres aliments bàsics. La quartera de forment, a Barcelona i Tarragona, es 
pagava aleshores a 120 sous i la d’ordi, a 70 i 80 sous, respectivament.66 Els preus 
efectius del gra quadruplicaven, doncs, els oficials, els establerts pel sobirà en 
l’aforament del passat setembre. Una consulta dels protocols notarials coetanis 
palesaria que les liquidacions de patrimonis per fam no eren un fenomen insòlit. 

4. La primavera de 1375 

La continuïtat de la penúria degué impedir a una bona part de les famílies que 
s’havien endeutat durant la tardor i l’hivern retornar els manlleus en la data pre-
vista, atès que Pere el Cerimoniós, durant la primavera de 1375, va encoratjar els 
creditors a concedir ajornaments als seus respectius debitors insolvents.67 El sobi-
rà, assumint la iniciativa en aquesta dinàmica, va atorgar, a més, una moratòria 

62. ADM, GF/2, f. 97 r.
63. P. Tutusaus, Un mal any, p. 85; P. Benito, “El rey frente a la carestía. Políticas frumentarias 

de estado en la Europa medieval”, a L. Palermo, A. Fara i P. Benito, Políticas contra el hambre y la 
carestía en la Europa medieval , Lleida, Milenio, 2018, pp. 68-73; A. Riera i Melis, “Tenir la ciutat 
provehïda de vitualles”, pp. 145 i 198.

64. M. Torras, “La carestia de blat a Manresa”, p. 114, nota 26.
65. N. Canyelles, “L’any de la fam al Camp de Tarragona”, pp. 277-278. 
66. “Cronica del Racional”, p. 149; N. Canyelles, “L’any de la fam al Camp de Tarragona”, p. 278; 

A. Riera i Melis, “Tenir la ciutat provehïda de vitualles”, p. 148.
67. P. Tutusaus, Un mal any, p. 23.
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general de rendes i tributs al Rosselló i a la Cerdanya.68 Aquesta “liberalitat” fiscal 
del monarca tanmateix podria ser deguda també, si més no en part, a un projecte 
de reforç de la integració econòmica, social, política i “identitària” dels dos dis-
trictes pirinencs del desaparegut regne de Mallorca a Catalunya, a un afany d’apai-
vagar definitivament qualsevol moviment segregacionista que hi hagués pogut 
generar el trànsit de l’infant Jaume i de la seva host de mercenaris.

Per aquells mateixos mesos, en la fase àlgida de la crisi alimentària, els pobres, 
a la Plana de Vic, “no menjaven sinó pinyols e serves, e capols de glans”.69 En les 
èpoques de penúria, quan es trencaven les xarxes de solidaritat familiar i veïnal, 
cada llar només podia comptar amb els seus propis mitjans per lluitar contra la 
fam:

“Les gens anaven cridant de nit per les ciutats i viles ¡fam! e poguerets haver 
una bella fembra per hun tros de pa. Moltes gents morien de fam e no roma-
nia ort ni bruguera a trencar ni molins a robar ne a trencar, e tothom anava 
mort de fam e de tota res era gran carestia qui fos a servey de gens.”70

Malgrat el tremendisme amb què molts cronistes medievals solien descriure 
les calamitats que havien sobreviscut, no sembla exagerat deduir d’aquest passat-
ge del Noticiari de Joan de Toralles que la fam, en el primer semestre de 1375, va 
esdevenir una dura realitat per a un ampli sector de la societat catalana. La certesa 
d’aquest fet l’avala, a més, la documentació pública coetània relativa a l’època de la 
“soldadura”. El consistori de Barcelona, el 5 de maig, prohibia la utilització de 
l’ordi verd com a farratge a tot el terme i ordenava que se’l deixés granar, per tal 
que la collita es pogués destinar íntegrament a l’alimentació dels veïns.71 Tres dies 
després, condemnava amb la pèrdua de la mà dreta i una multa de 1.000 sous els 
reus convictes de robatoris de gra, llegums, hortalisses i pinso en els territoris 
sotmesos a la seva jurisdicció.72 El lloctinent reial, el 19 de maig, prohibia en la 
vegueria de Barcelona la sortida dels cereals que es començaven a segar, sota pena 
de mort per als infractors.73 Totes aquestes enèrgiques mesures van coincidir amb 

68. A. Riera i Melis, “Tenir la ciutat provehïda de vitualles”, p. 147.
69. E. Moliné Brasés (ed.), “Noticiari català del segles xiv i xv”, p. 214. 
70. Ibidem. És interessant constatar que l’autor d’aquest noticiari, Joan Toralles, un burgès de Vic, 

no esmenta les causes desencadenants de la crisi alimentària, de la qual només li interessen els efectes. 
No la relaciona amb cap secada ni amb cap càstig diví pel desviat comportament dels homes. El provi-
dencialisme històric —tan utilitzat a l’edat mitjana per les autoritats eclesiàstiques i civils per accentuar 
el seu control sobre el conjunt de la societat i neutralitzar els avalots populars— només apareix, en 
aquest cas, a nivell implícit.

71. A. Riera i Melis, “Tenir la ciutat provehïda de vitualles”, pp. 148 i 174.
72. A. Riera i Melis, “Tenir la ciutat provehïda de vitualles”, pp. 148 i 186.
73. J. J. Càceres, La participació del consell municipal en l’aprovisionament cerealer, p. 198.



 La fam de 1374-1375 a les ciutats catalanes 37

l’arribada intermitent de carregaments de blat provinents de Flandes, Picardia, 
Normandia i Sicilia,74 incentivats amb primes de 12 sous per quartera. La fam 
contribuí, doncs, a refermar l’articulació comercial entre el Mediterrani Occiden-
tal i el Mar del Nord, dos àmbits en què, com a conseqüència d’unes condicions 
climàtiques distintes i una dinàmica política dispar, les bones i les males colli- 
tes s’alternaven amb ritmes asincrònics. Les mesures de força i les importacions 
provinents de mercats llunyans van permetre als edils de la capital catalana con-
servar el control de la situació.

Durant el primer semestre de 1375, el desabastament de cereals era també 
molt intens arreu de Catalunya, com es desprèn de l’activitat incessant i no sem-
pre coherent dels consells municipals. Els jurats de Tarragona, atès que el gra es 
pagava a preus exorbitants, expulsaren de la ciutat, el 7 de gener, tots els forans.75 
L’endemà acordaren un préstec de 2.000 sous per comprar cereals.76 Els particu-
lars pagaven aleshores el forment a 120 sous la quartera, l’ordi a 80 sous i la civada 
a 10 sous.77 La pressió exercida sobre l’oligarquia local degué ser eficaç, ja que, el 
18 de gener, el consistori ja negociava amb un mercader barceloní la compra de 
2.000 quarteres de gra.78 Una embarcació carregada de blat que navegava rumb a 
la Ciutat Comtal, a començament de febrer, va ser interceptada, en aigües de Sa-
lou, i desviada cap a Tarragona.79 El consistori de la capital catalana, tan prest com 
va tenir notícia de la captura del carregament, va mobilitzar la host i va llançar 
una ofensiva terrestre i marítima contra la urbs arquebisbal.80 La ràpida i contun-
dent resposta del Consell de Cent tenia com a objectiu rescabalar la ciutat econò-
micament i simbòlica de les pèrdues, en la mesura que la gravetat del context, el 
pes polític de la institució al Principat i el seu prestigi exigien. L’incident tanma-
teix es va resoldre, poc després, per la via de la negociació. A fi d’augmentar l’ofer-
ta de pa a la ciutat, el consistori, el 14 de març, en liberalitzava l’elaboració i ven-
da.81 La situació va experimentar una lleugera millora, a la darreria de l’hivern, 
quan les reserves de gra emmagatzemades als pallols assoliren les 700 quarteres i 
els preus experimentaren una lleugera caiguda.82 L’abaratiment del blat no degué 

74. Arxiu Provincial de Girona, Notarials, Sant Feliu de Guíxols, Gispert Roig, reg. 28, ff. 225 v.-
226 r.; “Crònica del Racional”, p. 149; P. Tutusaus, Un mal any, p. 103; A. Riera i Melis, “Tenir la 
ciutat provehïda de vitualles”, p. 148.

75. Actes municipals, 1369 i 1374-75, pp. 106-107.
76. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 108.
77. N. Canyelles, “L’any de la fam al camp de Tarragona”, pp. 277-278.
78. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 112.
79. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 117.
80. A. Riera i Melis, “Tenir la ciutat provehïda de vitualles”, pp. 149 i 182-183.
81. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 126.
82. Actes municipals, 1369 i 1374-75, pp. 131-132.
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assolir, emperò, una magnitud suficient per conjurar l’eventualitat d’un esclat 
social, atès que el consell va haver de garantir al concessionari de la botiga del pa 
que, si era assaltada o desvalisada, la ciutat assumiria les pèrdues.83 El 24 de maig, 
en la fase final del període de la “soldadura”, la penúria reapareixia amb força: el 
consistori, per evitar “que la ciutat no sia desabitada ni los habitants d’aquella no 
muyren de fam”,84 va armar dos llaüts per interceptar les embarcacions carrega-
des de gra i desviar-les cap a la ciutat.85 Poc després, el 4 de juny, els jurats deba-
tien si acceptaven els cereals que dos emissaris seus havien adquirit fora del terme 
de la ciutat o els posaven en venda in situ, a causa dels elevats preus a què els ha-
vien pagat.86

L’any 1375 es va iniciar, a la capital del delta de l’Ebre, amb un contenciós 
amb Escatrón i Mequinensa per la intercepció dels carregaments de cereals ad-
quirits per mercaders tortosins a Aragó.87 La carestia es degué accentuar durant la 
primavera: a la darreria de març, el consell municipal intentava comprar gra a  
la ciutat de Tarragona.88 La situació es va degradar encara més durant la prime- 
ra quinzena de maig, quan dues embarcacions armades barcelonines penetraren 
a la boca de l’Ebre i es van apoderar dels contingents de gra que s’estaven descar-
regant al moll de Tortosa.89 Tot i les seqüeles que aquest incident va provocar en 
el proveïment del mercat local, l’arribada de les noves messes va comportar un 
cert sentiment de millora: el consistori, el 15 de juny, acordava baixar el preu de 
la farina “de la ciutat” per tal que pogués competir amb la de l’oferta privada, la 
cotització de la qual ja havia iniciat la caiguda estacional.90 A la Segarra, la situació 
també es va agreujar durant el primer semestre de 1375. El preu del blat, a Cerve-
ra, va passar, entre començament de gener i la darreria de febrer, de 90 a 120 sous 
la quartera.91 La magnitud i el ritme accelerat de la pujada obligaren el consell 
municipal a adoptar mesures per tal d’evitar l’acaparament.

5. L’estiu de 1375

Conclosa la sega, els poders públics constataven que la collita, a Catalunya i a 
la resta de la Corona d’Aragó, havia tornat a ser escassa i que, per tant, no resol-

83. Actes municipals, 1369 i 1374-75, pp. 131-132.
84. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 145.
85. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 145.
86. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 148.
87. A. Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat, p. 218.
88. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 131.
89. A. Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat, p. 218.
90. A. Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat, p. 218.
91. P. Verdés, “La carestia de blat de 1374-1376”, p. 15.
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dria els problemes de desabastament que s’arrossegaven des de l’estiu de l’any 
anterior. Els jurats de Tortosa, el 8 de juny, afirmaven que “si nostre Senyor Déu 
no·y proveex remei covinent, se espera ésser fretura de gra”.92 Mercaders i con-
sells municipals maldaven per adquirir gra per tot arreu, tant dintre de les fronte-
res de la Corona d’Aragó com a ultramar. La concurrència dels compradors enca-
ria els preus del gra ja en els mateixos mercats de proveïment. Els edils de Tortosa 
van intentar pal·liar la penúria mitjançant petites compres de gra a Barcelona, 
Tarragona, Peníscola, Sant Mateu, Castelló i Alacant.93 Atesa la menudesa dels 
contingents adquiribles a la Corona d’Aragó, el consistori va orientar els seus re-
cursos econòmics cap a uns altres mercats més ben proveïts, els sicilians. La inici-
ativa es va revelar, emperò, força més complexa del previst: una bona part dels 
carregaments, a mitjan setembre, va ser interceptada en aigües de Càller pel go-
vernador de Sardenya, per mitigar la fam que patia també l’illa. 

El consell municipal de Tarragona acordava, el 13 de juny, a la darreria de la 
sega, subvencionar les importacions de forment amb una prima de 18 diners la 
quartera. La setmana següent, prohibia treure del terme “neguns blats grossos ni 
menuts, legums ni ningunes altres vitualles, polles gallines, ous, formatges, ho-
ques, ànedes, ni ningunes altres volateries mortes ni vives”.94 Les mesures, pel fet 
d’inserir-se en un context advers, només obtenien resultats força minsos, no 
aconseguien frenar la pujada dels preus dels cereals. El 2 de juliol, el consistori, 
malgrat la negativa experiència anterior,95 tornava a obligar el patró d’una nau 
barcelonina a alleujar un carregament de cereals, en el port, tot pagant-lo al preu 
vigent a l’almodí.96 Dues setmanes després, oferia una prima de 2 sous la quartera 
al navilier genovès Giacomo de Conforto si descarregava a la ciutat el blat que 
transportava en la seva nau.97 Les subvencions pels importadors de gra es mantin-
gueren tot l’estiu, però van experimentar alguns canvis; la quantia, del 25 d’agost 
ençà, no era fixa sinó que es negociava cas per cas i el seu import s’havia de tras-
lladar íntegrament en el preu de venda del cereal.98 Abans de concloure el mes, 
fondejava al port una embarcació amb un contingent de gra provinent d’Hon-
fleur (Normandia).99 El consistori, mancat de liquiditat per assumir-ne la  
 

 92. Cit. A, Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat, p. 218, nota 49. 
 93. A. Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat, pp. 92-93 i 219.
 94. Actes municipals 1369 i 1374-75, p. 152.
 95. Vegeu supra, p. 37.
 96. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 154.
 97. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 161.
 98. Actes municipals, 1369 i 1374-75, pp. 168-169.
 99. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 171.
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compra, va autoritzar que fos adquirit per mercaders locals amb la condició que 
el posarien en venda, a l’engròs i al detall, a la ciutat.100 

L’oferta de gra, a Tarragona, degué experimentar una certa millora a la darre-
ria de setembre, atès que els jurats, el dia 31, en restabliren la llibertat de circula-
ció.101 La mesura va provocar tanmateix la protesta immediata dels estaments 
populars; el clam dels principals afectats va obligar el consell municipal a sotme-
tre la mesura a la consideració d’una comissió integrada per menestrals, merca-
ders i redistribuïdors d’aliments.102 El dictamen no degué ser favorable: els edils, 
el 2 d’octubre, restablien el veto de treta de cereals i llegums de la vegueria, sota 
pena de 200 sous, però amb algunes restriccions: només s’aplicaria als de produc-
ció local, no als importats; tots els comerciants que aportessin aquests aliments a 
la ciutat des d’ultramar haurien de posar-los en venda en la plaça de la Quartera, 
però en podrien extreure del terme una quantitat idèntica.103 L’11 d’octubre, en 
les vespres de la caiguda estacional de l’oferta de gra provocada per la sembra, el 
consistori autoritzava a diversos mercaders locals a sol·licitar crèdits per adquirir 
300 quarteres de blat, assumint-ne el pagament dels interessos.104 Els esforços fi-
nancers realitzats en els mesos anteriors no li permetien, doncs, assumir tots els 
costos de l’operació ni retornar puntualment els préstecs rebuts de l’oligarquia 
local, amb la qual en negociava la transformació en deute a llarg termini, en cen-
sals i violaris.105 La pèrdua de les actes municipals no permet, emperò, reconstru-
ir la dinàmica de l’oferta i de la demanda cereals durant el primer semestre de 
1376.

La collita també va ser escassa a la Segarra. Pere el Cerimoniós, el juliol, en 
plena batuda, autoritzava al consell municipal de Cervera a adquirir cereals en els 
territoris de senyoria, fins i tot en aquells que s’hagués instaurat un vet de treta. 
Per tal de garantir una distribució social equilibrada de les reserves, els jurats van 
prohibir, durant l’estiu, la revenda de cereals i van obligar els veïns a proveir-se’n 
a l’almodí.106 En la fase àlgida de les crisis frumentàries, el consells municipals 
maldaven per eliminar intermediaris, impedir l’acaparament i evitar l’àgio, cen-
tralitzant les transaccions en la llotja del blat.

100. Actes municipals, 1369 i 1374-75, pp. 171 i 173.
101. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 178.
102. Actes municipals, 1369 i 1374-75, pp. 179-180.
103. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 181.
104. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 183.
105. Actes municipals, 1369 i 1374-75, p. 186.
106. P. Verdés, “La carestia de blat de 1374-1376”, pp. 15-16.
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6.  de La tardor de 1375 a L’estiu de 1376

Les dificultats estiuenques s’accentuaren per tot arreu a la tardor a causa de la 
sostracció de gra provocada per la sembra. El sobirà, el 8 d’octubre, reconeixia 
que hoc anno, in terris nostris, non fuit tanta habundanacia bladorum.107 El con-
sistori de Cervera, per aquelles dates, havia d’adquirir una partida de blat flamenc 
a Barcelona, que plantejaria problemes de conservació durant la primavera de 
1376 i obligaria als administradors de l’almodí a barrejar-lo amb altres forments 
per evitar-ne la pèrdua.108 La verema també va ser escassa i el preu del vi no va 
experimentar, a la darreria de novembre, la caiguda estacional acostumada.  
A Tortosa, al llarg de l’hiverm de 1375, afloraren les conseqüències de les mesures 
adoptades durant la tardor. El consell municipal va reiniciar els contenciosos amb 
Saragossa i València per la intercepció de carregaments, i va sol·licitar nous prés-
tecs a l’oligarquia local per pagar els síndics i els mercaders.109 A començament de 
juny, en plena sega, el blat vell que encara restava a les sitges municipals es corca-
va. La situació, arreu de la Corona d’Aragó, es va normalitzar pel juliol amb unes 
bones messes, que tancaren trenta mesos de fam. La intensitat i durada de la crisi 
alimentària va deixar un fort record entre els que la patiren i els poders públics 
que la van haver de gestionar; l’escrivà del manual que editem cataloga el 1374 
com “l’any de la fam”.110 

 

107. P. Verdés, “La carestia de blat de 1374-76”, p. 11.
108. P. Verdés, “La carestia de blat de 1374-76”, p. 16.
109. A. Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat, p. 219.
110. ADM, GF/2, ff. 145 v. 





Capítol 3

Mallorca, 1374: la gestió municipal d’una fam

1. causes de La fam

El Manual de Clavaria de 1374 reflecteix amb exactitud quantitativa els efec-
tes de la fam, però no aporta informació explícita sobre les causes. A partir de 
referències indirectes esparses pel manuscrit, es pot conjecturar que entre els 
principals factors desencadenants hi figuren una collita prèvia escassa, una me-
teorologia adversa, una conjuntura bèl·lica i un deute públic excessiu.

La collita de l’any 1373 no degué ser abundosa, ja que els jurats comencen a 
inventariar el gra en poder dels camperols, al gener,1 inicien la compra de cereals,2 
al març, i n’eleven coetàniament la quantia de les subvencions a les importacions.3 
Durant l’època de la “saldadura”, des de començament d’abril a la darreria de 
juny, el consistori efectua tres compres de gra4 i subvenciona quaranta-nou im-
portacions.5 A un hivern i a una primavera secs va seguir un estiu càlid i àrid. En 
la sol·licitud de moratòria de deutes, els camperols mallorquins addueixen que, a 
causa de l’esterilitat de la terra, només han recollit la llavor que sembraren.6 Mal-
grat el contingut hiperbòlic que sol tenir aquesta mena de demandes, el fet que el 

1. ADM, GF/2, f. 54 r.
2. “Per so con n’ich avia en aquell temps fort pocha quantitat d’estranger”. ADM, GF/2, f. 48 r.
3. Vegeu infra, p. 51.
4. ADM, GF/2, f. 48 v.
5. Vegeu infra, p. 56.
6. “Quod nos certifficati de sterilitate frugum et aliorum fructium que anno presenti, peccatis 

exigentibus, viguit in regno Maioricarum, in tantum quod semem sparsum in prediis per agricultores non 
fuit ut plurimum in messibus recuperata”: ARM, Sindicat, Llib. XV, f. 97 v.; ed. P. Cateura, Politica y 
finanzas, p. 468).
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sobirà concedís l’ajornament demostra que la sobtada insolvència econòmica dels 
pagesos era real. Al manual s’esmenta que el gra vell, durant els mesos de juny i 
de juliol, es corcava a causa de la forta calor.7 La manca de pluviositat va afectar, 
durant l’estiu, el funcionament del sistema hídric que abastava la ciutat, basat en 
la séquia de la Vila, que conduïa l’aigua des d’Esporles fins al recinte urbà.8 El 
cabdal es distribuïa entre els usuaris per períodes de temps; el consistori disposa-
va de tota l’aigua dels dimarts, que venia anualment en subhasta. El 1374, els ju-
rats van haver d’indemnitzar amb 10 lliures al concessionari, Vicenç Castell, per 
l’aigua que li havien sostret per garantir el funcionament dels molins fariners “per 
la minva d’aigua qui era en la dita séquia”.9

El regne de Mallorca no va sofrir la invasió i els saquejos de la llarga guerra 
amb Castella; la principal destrossa es va produir, el 1359, quan una flota castella-
na, després d’un frustrat atac a Barcelona, va recalar a Eivissa. Va haver de contri-
buir, emperò, al finançament de la contesa; els auxilis econòmics al monarca obli-
garen la universitat de Mallorca a endeutar-se, sostragueren recursos econòmics 
a la producció i el comerç. Molt més directes van ser els efectes de l’altre conflicte 
internacional paral·lel, la revolta sarda, encapçalada per Marià IV d’Arborea. El 
Gran Consell, a mitjan febrer de 1374, va concedir al sobirà un auxili de 10.000 
florins, quantitat equivalent a 7.000 lliures mallorquines,10 “per acorriment e aju-
tori del restaurament del regne de Sardenya”.11 L’interès especial de les autoritats 
balears pel conflicte sard es devia al fet que els partidaris de Marià IV d’Arborea 
els tancaven un dels seus mercats habituals de proveïment d’aliments.12 La uni-
versitat, a mitjan novembre, esmerça 123 lliures en enviar un missatger a Dalmau 
de Jardí, “governador en el cap Bagador”, per obtenir informació fidedigna sobre 
un estol d’embarcacions genoveses que havia carregat forment a Oristany així 
com sobre els contactes del jutge d’Arborea amb “l’infant de Nàpols” (Jaume de 
Mallorca) i Gènova,13 els dos principals suports exteriors de la revolta. Gairebé 
coetàniament, els jurats trameten un altre emissari al sobirà, acompanyat d’un 

 7. “Lo forment… se picava e·s consumava, con fos gra vey e era vengut lo temps de juny e de 
juliol, que feya grans calòs”. ADM, GF/2, FGF/2, f. 52 r. 

 8. El funcionament d’aquest sisteme hídric, d’origen musulmà, ha estat analitzat per Reyes 
Fontanals, Margalida Bernat i Jaume Serra: R. Fontanals, Un plànol de la séquia de la Vila del segle xiv 
(Ciutat de Mallorca), Palma, Ajuntamant de Palma, 1984; M. Bernat i J. Serra, La Síquia d’En Baster 
(segles xiii-xviii), Palma, Museu de Mallorca, 2000.

 9. ADM, GF/2, f. 96 v.
10. De les quals 280 lliures correspongueren a Menorca i 116 lliures 13 sous 4 diners a Eivissa
11. ADM, GF/2, f. 88v. 
12. M. Tangheroni, Aspetti del comercio dei cereali, pp. 113-115. 
13. ADM, GF/2, f. 93 r.
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sard,14 per informar-lo dels darrers esdeveniments del conflicte armat.15 Ciutat de 
Mallorca, per la seva posició estratègica a la Mediterrània Occidental i l’afluència 
de vaixells estrangers havia esdevingut, doncs, un observatori avançat de la Guer-
ra de Sardenya, amb els costos econòmics que això suposava.

El consistori mallorquí arrossegava un creixent dèficit financer, com va que-
dar clarament reflectit en el pla d’estabilització de 1372, impulsat pel governador 
Berenguer d’Abella. Ciutat devia aleshores el capital dels préstecs rebuts des de 
feia vint-i-tres anys, per un import de 40.568 lliures 18 sous 1 diner, i pagava al-
hora les pensions de censals i violaris, per valor 25.858 lliures 16 sous 10 diners.16 
El sobirà, per tal d’alleugerir aquestes darreres càrregues financeres, va disposar 
que els violaris fossin convertits en censals morts, amb tres tipus d’interès menys 
onerosos: del 7,1 % (14.000 per mil), el 7,6 % (13.000 per mil) i el 8,3 % (12.000 per 
mil). Va establir, a més, que els censos en forment es monetitzessin i fossin grati-
ficats com els censos en metàl·lic, amb 100 sous per morabatí (8,6 %).17 Al Manu-
al de Clavaria de 1374, hi figuren, en l’apartat del “deig”, dos comptes de deutes. 
El primer recull els pagaments dels interessos i retorns del capital dels préstecs 
que els jurats obtingueren per pagar un antic donatiu de 73.333 lliures que havien 
ofert al rei; les quantitats lliurades ascendeixen a 3.470 lliures 5 sous  
1 diner.18 El segon, per valor de 5.114 lliures 18 sous 11 diners, conté els paga-
ments de les pensions als censalistes mallorquins.19 L’obligació de fer front a 
aquests endeutaments va crear al consistori greus problemes de tresoreria en un 
any de fam: el monarca va haver d’autoritzar-lo, l’1 d’agost, a vendre censals 
morts i violaris per import de 4.000 lliures de pensions anuals.20 Tot i això, va 
haver de demanar préstecs per finançar algunes compres de gra.21 A la darreria de 
l’any, la situació financera del Consell era pràcticament d’insolvència: no va po-
der pagar les 300 lliures anuals que devia al bisbe per la cessió del delme del bes-
tiar.22

2. La creació d’un organisme de gestió específic 

El Gran Consell, davant l’escassetat de gra que ja patia l’illa i la imminència 
d’una mala collita, va crear, a finals de març o començament d’abril, un organis-

14. Que havia desertat d’una galera genovesa, durant una escala a Ciutat de Mallorca.
15. ADM, GF/2, f. 96 r.
16. P. Cateura, “El crèdit municipal”, pp. 17-18.
17. P. Cateura, “El crèdit municipal”, pp. 20-21.
18. ADM, GF/2, ff. 15 r.-25 r.
19. ADM, GF/2, ff. 26 r.-32 v.
20. ARM, perg.107; ed. P. Cateura, Política y finanzas, pp. 465-468.
21. Vegeu infra, p. 61.
22. ADM, GF/2, ff. 96 r.-96 v.
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me específic, per gestionar-ne el proveïment. La comissió del gra, durant la resta 
de l’any, va estar integrada pel governador Olfo de Pròxida, els jurats de Ciutat de 
Mallorca i dos prohoms de cada estament.23 En les seves reunions hi van partici-
par també un síndic i un clavari dels prohoms de les viles. La primera reunió de la 
comissió es va obrir cap al 10 d’abril: el 20 de maig, els jurats autoritzaven el pa-
gament, en concepte de dietes, a Pere Siriol i Pere Castlar, representants de la Part 
Forana, 8 lliures 4 sous per quaranta-un dies que havien romàs a Ciutat per trac-
tar la qüestió “de les provisions del dit gra, esgordant la gran necessitat que hi 
era”.24 La degradació de la situació, a causa d’una mala collita, degué aconsellar 
ampliar-ne la composició, en les sessions celebrades a partir de l’estiu hi partici-
paren quatre prohoms per cada estament i quatre representants de les viles.25 Va 
ser aleshores, l’1 d’agost, quan es va votar l’emissió de deute públic fins a  
4.000 lliures de pensions anuals.26 Les deliberacions es prolongaren, amb breus 
intervals, durant la tardor. El clavari va efectuar quatre pagaments de dietes als 
representants forans: 7 lliures 8 sous, el 6 de juliol,27 18 lliures 16 sous, el 19 
d’agost,28 20 lliures 8 sous, el 15 de novembre,29 i 17 lliures 8 sous, el 21 de desem-
bre.30 La comissió gaudia de plens poders sobre el proveïment, la custòdia i la 
distribució de gra a Ciutat, així com pel que fa al treball de les flequeres i la venda 
del pa. 

3.  La centraLització deLs excedents deL mercat interior a ciutat

Els jurats i el governador, pel gener, ja començaren a enviar delegats a les 
parròquies rurals i als albergs urbans per inventariar els contingents de gra que 
aleshores hi romanien per vendre, a fi de programar-ne, amb prou informació, el 
proveïment no sols de Ciutat de Mallorca, sinó del conjunt del regne.31 A partir 
d’abril, com a conseqüència de l’escassetat creixent, els delegats del consistori ja 
no es limitaren a quantificar les existències de forment i d’ordi disponibles a cada 
parròquia, assumiren a més la tasca d’encaminar-les cap a Ciutat, deixant només, 

23. ADM, GF/2, f. 13 r.
24. ADM, GF/2, f. 13 r.
25. ADM, GF/2, f. 13 r.
26. Vegeu supra, p. 45.
27. ADM, GF/2, f. 13 r.
28. ADM, GF/2, f. 13 v.
29. ADM, GF/2, f. 13 v.
30. ADM, GF/2, f. 13 v.
31. “Per fer la cerqua de quant forment en l’any proper passat a haut en les dites parròquies, ne 

encara quant n’i roman a uendra; per so que, auda planera informació de les dites coses, los dits jurats 
poguesen provahir en lo fet del gra, per provisió del dit regna” (ADM, GF/2, f. 54 r.). “A cercar e a pro-
curar gra...per los albechs...axí en la Ciutat com fora la Ciutat” (Ibidem, f. 59 v.).
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en cada una d’elles, la quantitat estrictament necessària per garantir l’alimentació 
dels veïns fins a la darreria de juny, 32 quan, al final de la batuda, disposarien de 
gra novell. Al llarg de l’estiu, el consistori va enviar Bartomeu Gironès, a les par-
ròquies de la Muntanya,33 Jaume Portell, a les de la Marina,34 el cavaller Lorengo 
Mari, a la de Manacor,35 i el donzell Arnau de Llopià, a la de Petra,36 amb l’encàr-
rec específic d’adquirir-hi el màxim possible de gra. Coetàniament, a mitjan 
agost, arribaren al moll de Ciutat, en la barca de Berenguer de Riera, 236 quarte-
res de forment i 49 quarteres de mestall, provinents d’Alcúdia i Pollença.37 El 
drenatge de gra cap a Ciutat va continuar durant la resta de l’estiu.38 El consell 
municipal, per tal d’assegurar-ne una distribució socialment equilibrada, va dis-
posar que tot el gra adquirit a la Part Forana, es vengués directament a la botiga 
de què disposava a la plaça de la Quartera.39

La mala collita havia arruïnat les famílies pageses més pobres i els impedia 
retornar els préstecs que havien rebut a la primavera, durant l’època de la “solda-
dura”. La situació va assolir tal grau de tibantor que Pere el Cerimoniós els va 
haver de concedir, la segona quinzena d’agost, una moratòria d’un any, pels deu-
tes, i de cinc, per la redempció dels censos.40 Davant la prepotència dels delegats 
urbans, que desenvolupaven un sistema de compres gairebé preceptives, el mo-
narca, el 16 de setembre, va establir també que les quantitats de gra, carn i altres 
vitualles que els agents de Ciutat podien adquirir en cada una de les parròquies 
rurals hauria de ser consensuada amb els prohoms locals, mitjançant comissions 
paritàries, per tal d’evitar el desabastament dels veïns.41 Les lleis del mercat i les 
estructures politicoadministratives de l’illa afavorien Ciutat, el monarca, per con-
jurar el perill d’una revolta rural, havia de restablir, doncs, l’equilibri amb mesu-
res de natura extraeconòmica, mitjançant la concessió d’algunes compensacions 
als camperols. Tot i això els delegats del consistori, durant la segona meitat de 
setembre, continuaven recorrent les parròquies rurals, incloent en els seus itine-
raris les alqueries dels cavallers i dels ciutadans; només hi deixaven la quantitat de 

32. “Per fer uanir en la Ciutat quant forment e hordi hi agés, per socórrer a la gran necessitat de 
vituales qui era en la Ciutat e hila de Mallorques, jaquida prouisió a les dites parròquies per tot lo juny 
primer vinent”: ADM, GF/2, f. 54 v.

33. ADM, GF/2, f. 58 r.
34. ADM, GF/2, f. 59 r.
35. ADM, GF/2, f. 72 v.
36. ADM, GF/2, ff. 72 v.-73 r.
37. ADM, GF/2, f. 60 v.
38. ADM, GF/2, ff. 61 v., 62 v., 64 r., 65 r., 67 v., 68 r.
39. ADM, GF/2, f. 62 r.
40. P. Cateura, Política y finanzas, pp. 468 i 471.
41. P. Cateura, Política y finanzas, pp. 473-474.
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cereal necessària per garantir l’alimentació dels respectius habitants durant els 
dos mesos següents.42

La situació al camp es va degradar encara més durant la tardor, quan els cam-
perols van haver de destinar una part de les seves minses reserves de gra a la sem-
bradura. Tot i això Ciutat encara va aconseguir de la parròquia de Sineu 300 quar-
teres de blat i ordi, a començament d’octubre,43 i 30 quarteres d’ambdós cereals de 
la de Sòller, a la darreria d’aquell mateix mes.44 La parròquia de Sineu estava situa-
da al cor del Pla, la comarca més cerealista de l’illa; la quantitat de gra concedida 
a Ciutat, devia procedir, doncs, de la producció local. Sòller estava ubicada, en 
canvi, al fons d’una vall de la serra de Tramuntana, orientada vers el nord, amb 
una orografia i un microclima força menys apte pels conreus de secà; la partida de 
gra obtinguda pels agents urbans degué ser sostreta, doncs, d’un contingent que 
la vila havia fet venir de fora45 per assegurar el proveïment dels veïns i la sembra. 
Durant els mesos de novembre i desembre cessen les trameses d’agents urbans a 
les parròquies rurals; al camp de Mallorca ja no hi havia gra, la capital balear s’ha-
via d’abastar a ultramar. El gra, en aquests darrers mesos, va circular fins i tot en 
sentit contrari, atès que el consistori va haver d’instal·lar guardians a les portes de 
Ciutat de Mallorca, per evitar-ne, dia i nit, la sortida clandestina.46

4.  eL reforç de La vigiLància de costes

Els ports de les Illes Balears, per la seva estratègica posició a la conca occiden-
tal de la Mediterrània, esdevingueren, a l’edat mitjana, cruïlles de rutes navals.  
A Ciutat de Mallorca s’entrecreuaven les vies comercials que connectaven Cata-
lunya amb Sardenya, Sicília, Nàpols i el Magrib oriental, amb les que unien Gèno-
va i Venècia amb l’estret de Gibraltar, Flandes i Anglaterra. L’arxipèlag, per la 
gran longitud del seu litoral, era alhora un territori molt vulnerable davant els 
atacs exteriors, circumstància que va obligar a les autoritats a crear un eficient 
sistema de vigilància i defensa de costa basat en la combinació d’un conjunt de 
talaies amb estols d’embarcacions ràpides. 

El 1374, la fam va dinamitzar aquest sistema de vigilància del mar, que s’efec-
tuava des de tretze punts elevats, estratègicament situats i que cobrien tot el litoral 
de Mallorca. La universitat mantenia dos talaiers al cap de Trafalempa, Andratx, 

42. “Per alcunes parròquies e per alcaries de cauallers e de ciutadans; e assò per fer entrar assí 
tot quant blat atrobassen en les dites perròquies i alcaries, lexada provisió per cascun menjador a .II. 
mesos”: ADM, GF/2, f. 64 v.

43. ADM, GF/2, f. 64 v.
44. ADM, GF/2, f. 72 r.
45. Vegeu infra, p. 50.
46. ADM, GF/2, ff. 69 r., 70 r., 71 r., 72 v., 75 v.
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Dragonera,47 Sòller, Pollença, Alcúdia, Capdepera, Artà,48 Manacor, Felanitx,49 
Santanyí, Ses Salines50 i al cap Blanc.51 La tasca d’aquests guardians de costa con-
sistia a notificar, mitjançant un sistema de senyals de foc, la presència d’embarca-
cions dintre del seu respectiu camp de visió per tal de donar temps a les autoritats 
insular a adoptar les mesures defensives pertinents.

El Manual de Clavaria recull els costos de diverses operacions realitzades per 
embarcacions locals per interceptar i canalitzar cap a la capital balear carrega-
ments de gra destinats a ports catalans i valencians. A començament de febrer, 
dos llaüts aborden la coca de Bartomeu Fanera a la platja d’Illetes, per comprovar 
si el gra que transportava era “soficient ne bo” i, en cas que ho fos, desviar-la cap 
al moll de Ciutat.52 Sembla que l’operació fou infructuosa, atès que en el registre 
comptable no hi figura cap assentament relatiu al pagament del nòlit ni de la càr-
rega a l’esmentat patró. Un llaüt, durant la segona quinzena de març i la primera 
d’abril, patrulla entre Cabrera i Capdepera per ordenar als patrons de totes les 
embarcacions carregades de gra que hi trobés que s’adrecessin al port de Mallor-
ca.53 Coetàniament, els jurats encarreguen a Pere Guaita noliejar un altre llaüt 
armat a Menorca, amb idèntica finalitat.54 Un enviat del consistori, entre el 18 i el 
24 d’abril, intenta infructuosament desviar cap a Ciutat la nau barcelonina de 
Jaume Oliver, que, provinent probablement de Sicília, havia recalat al port d’Al-
cúdia.55 L’operació es repeteix, a començament de juny, amb la coca de Mateu 
Gelat, que també havia fet escala a l’esmentat port; la intercepció, en aquest cas, és 
efectiva.56 La ciutat de Barcelona, conscient del perill que significaven les embar-
cacions mallorquines, tramet, a la darreria de març, una barca armada per garan-
tir als seus vaixells un pas segur pel freu de Menorca. Les autoritats balears, tan 
prest com detecten la presència de l’esmentada fusta en aigües de Capdepera, hi 
envien dues barques armades per allunyar-la de les illes.57 

Durant l’estiu, quan la migrada magnitud de la collita no havia provocat la 
caiguda estacional de preus, la comissió del gra va endegar un seguit d’operacions 
semblants a les desenvolupades al llarg de la primavera. El 16 de juliol, va enviar 
una galiota armada als mars de Capdepera a esperar les embarcacions que venien 

47. ADM, GF/2, f. 81 r.
48. ADM, GF/2, ff. 81 v.-82 r.
49. ADM, GF/2, f. 82 v.
50. ADM, GF/2, f. 83 r.
51. ADM, GF/2, f. 83 v.
52. ADM, GF/2, f. 54 r.
53. ADM, GF/2, f. 55 r.
54. ADM, GF/2, f. 55 r.
55. ADM, GF/2, f. 55 v.
56. ADM, GF/2, ff. 39 r. i 56 v.
57. ADM, GF/2, f. 55 r.
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carregades de gra “de les parts de Llevant” i desviar-les cap al port de la capital 
balear.58 El primer vaixell interceptat fou la nau barcelonina d’en Casassagia, a la 
qual Pere el Cerimoniós havia ordenat que es dirigís cap a Ciutat de Mallorca.59 
L’esmentada comissió encarregava coetàniament la mateixa tasca, en aigües de 
Menorca, a la barca armada de Nicolau Jacomí;60 que va ser substituïda, a comen-
çament d’agost, pel lleny de Pere Joan.61 Abans d’acabar el mes, va trametre enca-
ra una barca a la Palomera en assabentar-se que hi havia arribat “una fusta carre-
gada de forment”.62

La vigilància atenta del litoral va continuar a la tardor. La comissió del gra, a 
començament d’octubre, va enviar a Sóller Guillem Peris, supervisor del mesurat-
ge del gra al moll de Ciutat, per exigir a les autoritats locals que li lliuressin el 
forment que transportava una barca que havia arribat al port.63 Tant prest com va 
tenir notícia que havien amarrat al port d’Alcúdia tres llenys carregat de gra, l’es-
mentada comissió hi va trametre un síndic, amb idèntica missió.64 És probable 
que fossin els talaiers, que treballaven a càrrec de la Universitat de Mallorca, els 
que informessin als jurats de l’arribada d’embarcacions carregades de gra en el 
sector de litoral que vigilaven. La rapidesa d’actuació, en aquests casos, era deci-
siva, atès que el gra, com a conseqüència de la penúria, era adquirit immediata-
ment pels consumidors locals. Al llarg de novembre, el consistori efectua encara 
dos pagaments a l’esmentat Guillem Peris: un per connectar amb els patrons i 
mercaders de naus, coques i vaixells que “venien de diverses parts del món”, i 
constatar si portaven “forment, farina o altres vitualles”65; l’altre, per traslladar-se 
a Portopí, Illetes i la Porrassa per inspeccionar si els vaixells que es disposaven a 
entrar al port de Mallorca transportaven gra.66 Aquesta revista prèvia de l’inspec-
tor del mesuratge dels cereals tenia com a finalitat evitar que els carregaments 
fossin venuts clandestinament a especuladors locals solvents.

5.  La subvenció de Les importacions

Els edils de Ciutat de Mallorca eren conscients que el proveïment de cereals, 
fins i tot en els anys de fam, depenia bàsicament de la iniciativa privada, del treball 

58. ADM, GF/2, f. 58 r.
59. ADM, GF/2, f. 58 r.
60. ADM, GF/2, f. 58 v.
61. ADM, GF/2, f. 61 v,
62. ADM, GF/2, f. 61 v.
63. ADM, GF/2, f. 64 r.
64. ADM, GF/2, f. 65 r.
65. ADM, GF/2, f. 65 v.
66. ADM, GF/2, f. 67 r.
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dels camperols de la Part Forana i, sobretot, dels comerciants locals i estrangers, 
que hi aportaven carregaments adquirits en mercats exteriors. Per afavorir l’a-
fluència de cereals i atenuar-ne les pujades estacionals dels preus, els consistoris, 
fins i tot en las èpoques de normalitat, subvencionaven les importacions amb una 
prima per quartera i n’elevaven la quantia durant les crisis frumentàries. El Con-
sell de Mallorca, per poder competir amb les altres ciutats que aleshores també 
patien carestia, va incrementar, entre el 8 de març i l’11 d’abril, les subvencions 
per als importadors, que van passar de 12 diners a 2 sous, per la quartera de blat, 
i de 6 diners a 12 diners, per la d’ordi.67Aquestes quanties es mantingueren inal-
terades la resta de l’any. Més endavant, la comissió del gra va establir primes es-
pecífiques per altres cereals, la farina i els llegums secs: de 18 diners la quartera, 
per al mestall,68 la dacsa69 i el panís;70 de 12 sous la quartera, per l’avena71 i les 
faves;72 i de 2 sous el quintar, per la farina de forment.73 Les subvencions, a Barce-
lona, passaren, durant la fase àlgida de la fam, de 6 a 12 diners per quartera de 
blat.74 La quantia de la prima, encara que també es va doblar, va quedar, doncs, 
força per davall de la que es pagava coetàniament a Mallorca, on el dèficit fru-
mentari devia ser més important.

 
Taula 3

Subvencions pagades pel Consell Municipal de Ciutat de Mallorca  
als importadors de gra, farina i llegum sec durant l’any 1374

Data del 
pagament

Concessionari Provinença Tipus de 
gra o de 
llegum

Quantia 
de la  

prima per 
quartera o 

quintar

Quantitat Total

8 març Ramon Guillem Agde forment 12 d.  31 qrt.  2 ll. 1 s.
23 març Guillem Morató Dènia ordi  6 d.  47 qrt.  1 ll. 13 s. 9 d.
10 abril Maneto Buonsignore Pisa forment 20 d.  1.516 qrt.  120 ll. 6 s. 8 d.

67. ADM, GF/2, ff. 33 r. i 33 v.
68. ADM, GF/2, f. 34 r., 38 v.
69. ADM, GF/2, ff. 43 r., 43 v. i 45 r.
70. ADM, GF/2, ff. 43 r. i 45 r.
71. ADM, GF/2, ff. 43 v., 44 v.
72. ADM, GF/2, f. 44 v.
73. ADM, GF/2, ff. 39 v., 42 v., 43 r., 43 v., 44 v. i 45 r.
74. AHCB, Llibre del Consell, 24, ff. 33 r.-33 v. i 80 r.-81 r. P. Tutusaus, Un mal any, pp. 78-79; 

J. J. Càceres, La participació del consell municipal en l’aprovionsment cerealer, pp. 315-316; A. Riera i 
Melis, “Tenir la ciutat provehïda de vitualles”, p. 173.
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Data del 
pagament

Concessionari Provinença Tipus de 
gra o de 
llegum

Quantia 
de la  

prima per 
quartera o 

quintar

Quantitat Total

11 abril Jofre Lambert Agde forment  2 s.  317 qrt.   31 ll. 14 s.
10 abril Francesc de l’Anyell Bona ordi 12 d  309,5 qrt.   15 ll. 9 s. 6 d.
13 abril Berenguer Sunyer Bona forment  2 s.  46 qrt.

 16 ll. 6 s.ordi 12 d.  124 qrt.
14 abril Jaume Patge Bona ordi 12 d.  102 qrt.  10 ll. 2 s.
2 maig Guillem Domingo Roses forment  2 s.  301 qrt.

 39 ll. 8 s.ordi 12 d.  186 qrt.
2 maig Guillem Domingo Roses forment  2 s.  535 qrt.  53 ll. 10 s.
2 maig Berenguer Eimeric Cotlliure forment  2 s.  400 qrt.   40 ll.
9 maig Gras Forner Provença forment  2 s.  469 qrt.   46 ll. 18 s.

12 maig Joan Metge Agde forment  2 s.  282 qrt.
  35 ll. 17 s.mestall 18 d.  102 qrt.

12 maig Bernat Tudela Roses forment  2 s.  364 qrt.
  46 ll. 18 s.ordi 12 d.  210 qrt.

15 maig Guillem Quintanes forment  2 s.  490 qrt.   49 ll.
18 maig Antoni Desbrull  

i Joan Espinac
Agde forment  2 s.  638 qrt.   63 ll. 17 s.

19 maig Macià Feliu Agde forment  2 s.  591,5 qrt.   59 ll. 3 s.
20 maig Bernat Dalmau Sicília forment  2 s.  51,5 qrt.   5 ll. 3 s.
24 maig Gabriel Godoi Sicília forment  2 s.  306 qrt.   30 ll. 12 s.
25 maig Francesc de l’Anyell Bona forment  2 s.  61,5 qrt.   6 ll. 3 s.
25 maig Francesc de l’Anyell Bona ordi 12 d.  409 qrt.   20 ll. 9 s.
3 juny Andreu Sescala Termini Imerese forment  2 s.  1.080 qrt.   108 ll.

31 maig Guillem Forns Roses forment  2 s.  145 qrt.
  25 ll. 17 s. 6 d.ordi 12 d.  127,5 qrt.

30 maig Antoni de Puigalts Sciacca forment  2 s.  296 qrt.   29 ll. 12 s.
3 juny Bernat Ros Roses forment  2 s.  109,5 qrt.

  15 ll. 14 s. ordi 12 d.  95 qrt.
5 juny Bernat Arcis Agrigento forment  2 s.   24 qrt.   2 ll. 8 s.
5 juny Pere Adarró Bona ordi 12 d.   388,5 qrt.   19 ll. 8 s. 6 d.

30 maig Pere Tordera Sicília forment  2 s.   62 qrt.   6 ll. 4 s.
6 juny Guillem Reig Sciacca forment  2 s.   57 qrt.  5 ll. 14 s.
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Data del 
pagament

Concessionari Provinença Tipus de 
gra o de 
llegum

Quantia 
de la  

prima per 
quartera o 

quintar

Quantitat Total

8 juny Pere Duran Sciacca forment  2 s.   137 qrt.   13 ll. 14 s.
8 juny Pere Lloís Sciacca forment  2 s.   238 qrt.   23 ll. 16 s.
8 juny Bernat Vaquer Sciacca forment  2 s.   790,5 qrt.   79 ll. 1 s.
8 juny Ramon Forn Sciacca forment  2 s.   18,5 qrt.   1 ll. 17 s.
7 juny Berenguer Sunyer Bona ordi 12 d.   261 qrt.   18 ll. 1 s.
7 juny Berenguer Sunyer Bona forment  2 s.   45 qrt.   4 ll. 2 s.
7 juny Bernat Cantagrill Brucoli forment  2 s.   495 qrt.

10 juny Bernat Muntanyà Agde forment  2 s.   34,5 qrt.   3 ll. 9 s.
9 juny Peró Brondo Sciacca forment  2 s.   5.405,5 qrt.  540 ll. 11 s.

10 juny Berenguer Fernàndez Sciacca forment  2 s.   90 qrt.   9 ll.
9 juny Pere Pont Sciacca forment  2 s.   925,5 qrt.   92 ll. 11 s.

10 juny Berenguer Saplana Bona forment  2 s.   12 qrt.  1 ll. 4 s.
10 juny Garcia Gucciola Sciacca forment  2 s.   977qrt.   97 ll. 14 s.
14 juny Joan Canyelles Sciacca forment  2 s.   592,5 qrt.   59 ll. 5 s.
12 juny Restany Guets Provença forment  2 s.   377 qrt.   37 ll. 14 s.
15 juny Gras Forner Martingues forment  2 s.   361 qrt.   36 ll. 19 s.
16 juny Joan Cazelles Empordà forment  2 s.   53 qrt.

  16 ll. 16 s.ordi 12 d.   230 qrt.
20 juny Andreu Sescala Sciacca forment  2 s.   98,5 qrt.   19 ll. 17s.
17 juny Antoni Parellada Sciacca forment  2 s.   15,5 qrt.   1 ll. 11 s.
27 maig Guillem Serdà Sicília forment  2 s.   231 qrt.   23 ll. 3 s.
27 maig Guillem Serdà Bona forment  2 s.   158 qrt.   15 ll. 18 s.
17 juny Antoni Esteva Sciacca forment  2 s.   53 qrt.   6 ll. 6 s.
26 juny Bernat Narbó  

i Angel Corcó
Sciacca forment  2 s.   239 qrt.   23 ll. 18 s.

1 juliol Joan Metge Agde forment  2 s.   500 qrt.   50 ll.
1 juliol Joan Metge Agde forment  2 s.   13 qrt.   1 ll. 6 s.
1 juliol Joan Metge Agde forment  2 s.   237qrt   23 ll. 14 s.
1 juliol Nicolau de Canyelles Sciacca forment  2 s.   39,5 qrt.   3 ll. 19 s
3 juliol Tomàs de Montblanc Sicília forment  2 s.   773 qrt.   87 ll. 6 s.
3 juliol Tomàs de Monblanc Agrigento forment  2 s.   2.015 qrt.   201 ll. 10 s.
4 juliol Guillem Foràs Roses forment  2 s.   156 qrt.

 21 ll. 16 s. 3 d.
mestall 18 d.   30,5 qrt.

ordi 12 d.  78 qrt.
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4 juliol Pere Martí Agde forment  2 s.   390 qrt.   39 ll.
3 juliol Mateu Gelat forment  2 s.   88 qrt.   8 ll. 17 s.
6 julio Pietro de Montjardino Sicília forment  2 s.   430 qrt.   43 ll.
6 juliol Rotger Sicília forment  2 s.   12 qrt.   1 ll. 4 s.
6 juliol Guillem Sala Corneto forment  2 s.   258,5 qrt.   25 ll. 17 s.
6 Juliol Bernat Torrent Narbona forment  2 s.   584 qrt.   58 ll. 7 s.
6 juliol Bernat Torrent Narbona forment  2 s.   394 qrt.   39 ll. 8 s.
1 juliol Antoni Desbrull Provença forment  2 s.   183 qrt.   18 ll. 6s.
6 juliol Pere Fuster Roses forment  2 s.   17 qrt.   1 ll. 14 s.
8 juliol Ramon Gual Sevilla farina  2 s.    12 qnt.   1 ll. 4 s.
15 maig Joan Boca Palamós ordi 12 d.   240 qrt.   12 ll.
12 juliol Bernat Espinac Serinyà forment  2 s.   478 qrt.   47 ll. 16 s.
20 juliol Jaume Bonet Corneto forment  2 s.   283 qrt.   28 ll. 6 s.
19 juliol Domènec Sitjar Calàbria forment  2 s.   18 qrt.   1 ll. 16 s.
29 juliol Pere Villalonga Sciacca forment  2 s.   559 qrt.   55 ll. 18 s.
2 agost Pere Villalonga Talamone forment  2 s.   1.018 qrt.   101 ll. 16 s.

29 juliol Pere Villalonga Talamone forment  2 s.   182 qrt.   18 ll. 5 s.
7 agost Feliu Sacanal Agrigento forment  2 s.   713 qrt.   71 ll. 7 s.

11 agost Antoni Oler Sciacca forment  2 s.   11,5 qrt.   1 ll. 3 s.
17 agost Bernat Andreu Sicília forment  2 s.   13,5 qrt.   1 ll. 7 s.
21 agost Feliu Sacanal Sicília forment  2 s.   39 qrt.   3 ll. 18 s.

4 set. Guillem Cassador forment  2 s.   391 qrt.   39 ll. 3 s.
30 agost Guillem Axelo  

i Jaume Baró
Niça forment  2 s.   281,5 qrt.   28 ll. 3 s.

26 set. Garcia del Gradu ordi 12 d.   411 qrt.   20 ll. 11 s.
4 oct. Antoni, mestre  

de sebates?
Castelldefels forment  2 s.   29,5 qrt.   2 ll. 19 s.

1 set. Guillem Borrell Sciacca forment   19,5 qrt.   1 ll. 19 s.
Jaume Peratge Bona ordi  1 s.   157 qrt.   7 ll. 17 s.

2 oct. Guillem Bassó Provença forment  2 s.   281 qrt. 1 b.   28 ll. 2 s. 4 d.
20 oct. Pere Alamany Agrigento forment  2 s.   40 qrt.   4 ll.
7 oct. Ferrer Raüll Agrigento forment  2 s.   115 qrt.   11 ll. 10 s.
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7 oct. Ferrer Raüll Agrigento forment  2 s.   42 qrt.   4 ll. 4 s.
14 oct. Miquel Colom Agrigento forment  2 s.   5 qrt.   2 ll. 10 s.
14 oct. Miquel Rotlan Agrigento forment  2 s.   11 qrt.   1 ll. 3 s.
20 oct. Bernat Seseres Agrigento forment  2 s.   31 qrt.   3 ll. 2 s.
21 oct. Berenguer Descamps Tedellis forment  2 s.   18 qrt.   14 ll. 7 s.
11 oct. Jucef Faquí, Maimó 

Faraig i Aion Netgar
Agrigento forment  2 s.   474 qrt.   47 ll. 8 s.

30 oct. Andreu Alegra Agrigento forment  2 s.   182 qrt.  2 b.   18 ll. 4 s. 8 d.
31 oct Andreu Alegra Agrigento forment  2 s.   15 qrt.   1 ll. 10 s.
30 oct. Bernat Joncar Agrigento forment  2 s.   43 qrt.  5b.   4 ll. 9 s. 8 d
28 nov. Fernando Martínez Jérez de la  

Frontera
farina  2 s.    21 qnt.   2 ll. 2 s.

3 des. Pere Vanrell València dacsa 18 d.   28 qrt.
  4 ll. 8 s. 3 d.panís 18 d.   18,5 qrt.

10 nov. Jurats de Sóller Catalunya forment  2 s.   105 qrt.
 24 ll. 5 s. 6 d.ordi 12 d.   275,5 qrt.

28 nov Jaume Robert  
i Francesc Puig

Agrigento forment  2 s.   280 qrt.   28 ll.

14 des. Guillem Robert Bugia forment  2 s.   81 qrt.
 9 ll. 6 s.farina  2 s.    12 qnt.

7 nov. Bernat Desclapes Torrendembarra avena 12 d.   102 qrt.   5 ll. 2 s.
14 des. Bartomeu Despuig Cullera dacsa 18 d.  39,5 qrt.  2 ll. 18 s. 6 d. 
 9 des. Diego Alfonso  

i Juan Périz
Sevilla farina  2 s.    73 qnt.

  10 ll. 18 s.forment  2 s.   36 qrt.
12 des. Bernat Serdà Cullera forment  2 s.   30 qrt.

  3 ll. 7 s. 6 d.dacsa 18 d.   5 qrt.
23 des. Pere de Muntalt Flandes forment  2 s.   2.820 qrt.   282 ll.
22 des. Pere de Villalonga Flandes forment  2 s.   662 qrt.   66 ll. 4 s.
23 des. Pere de Villalonga Sicília faves 12 d.   40 qrt.   2 ll.
15 des. Guillem Falgueres  

i Pere Mazarac
Alcúdia forment  2 s.   97 qrt.  

  18 ll. 5 s.ordi 12 d.   171 qrt.
25 oct. Antoni Pons Palerm forment  2 s.   12 qrt.   1 ll. 4 s.
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12 des. Mateu de Térmens Sevilla farina  2 s.    17 qnt.   1 ll. 14 s.
15 des. Berenguer Descamps Tarragona forment  2 s.   15 qrt.

  6 ll. 11 s. 6 d.

ordi 12 d.   13 qrt.

farina  2 s.    29 qnt.
avena 12 d.   19,5 qrt.

15 des. Berenguer Descamps Tedellis forment  2 s.   34,5 qrt.
  3 ll.ordi 12 d.   11 qrt.

15 des. Berenguer Alagur Cullera dacsa 18 d.   63 qrt.

  7 ll. 6 s.
panís 18 d.   28 qrt.

forment  2 s.   5,5 qrt.
1 gen. Berenguer Alaguer Cullera dacsa 12 d   80 qrt.   6 ll.
9 des. Joan Sunyer Agrigento i 

Sciacca
forment  2 s.   390 qrt. 2 b.

  46 ll. 7 s. 8 d.
ordi 12 d.   147 qrt.

7 nov. Arnau Oliver Sevilla farina  2 s.     16 qnt.  1 ll. 12 s.
Total forment  35.503 qrt.  4 b.
Total ordi   3.993 qrt.  

 3.841 ll. 3 s. 9 d. 
Total avena   121,5 qrt. 

Total dacsa   215,5 qrt.
Total panís   46,5 qrt.
Total farina    180 qnt.
Total faves   40 qrt.

Les importacions subvencionades començaren el 8 de març i es prolongaren 
fins al 23 de desembre. Pel que fa al ritme de les arribades, quaranta-nou es pro-
duïren a la primavera,75 trenta-tres durant l’estiu76 i trenta-sis a la tardor.77 Durant 
aquests deu mesos fluïren cap a Mallorca 35.503 quarteres 4 barcelles de forment, 
3.993 quarteres d’ordi, 215,5 quarteres de dacsa, 121,5 quarteres de civada,  

75. ADM, GF/2, ff. 33r.-38 r.
76. ADM, GF/2, ff. 38 r.-41 v.
77. ADM, GF/2, ff. 41 v.-45 v.
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46 quarteres de panís, 180 quintars de farina i 40 quarteres de faves. Aquests car-
regaments implicaren per al consistori mallorquí una despesa de 3.841 lliures 3 
sous 9 diners.

Quant a l’origen dels carregament, quaranta-set provenen de Sicília, quinze 
del Magrib, catorze de Catalunya, tretze del Baix Llenguadoc, sis de València,  
sis de Provença, quatre de Toscana, quatre de Sevilla, dos de Flandes, un de Calà-
bria i un de Jerez de la Frontera. El Manual de Clavaria, en quatre casos, no recull 
el port d’origen. De la llista es desprèn l’absència total de ports de la Mediterrània 
oriental i l’escassa presència dels atlàntics, representats exclusivament pels de 
Flandes, Sevilla i Jerez. Més important que el nombre de carregaments de gra ar-
ribats de les diverses àrees de proveïment és la magnitud global dels que adquiri-
ren els concessionaris de les subvencions en cada una d’elles: de Sicília en va  
treure 18.571 quarteres (el 47,56 % del total), del Llenguadoc, 4.114 quarteres  
(el 10,31 %), de Catalunya, 3.820 quarteres (el 9,57 %), de Flandes, 3.482 quarte-
res (el 8,73 %), de València, 3.445 quarteres (el 8,63 %), de Barberia, 2.316 quar-
teres (el 5,80 %), de Provença, 1.671 quarteres (el 4,90 %) i de Toscana, 568  
quarteres (l’1,24 %). Dels ports andalusos només va arribar farina, no s’han inclòs, 
doncs, en aquesta darrera relació.

Quant a la ciutadania dels importadors, la immensa majoria són mallorquins; 
l’aportació estrangera està representada per cinc catalanovalencians (Mateu Ge-
lat, Guillem de Quintanes, Bernat Ros, Bernat de Cantagrills i Pere Martí),78 tres 
castellans (Fernando Martínez, Diego Alfonso i Juan Périz),79 dos occitans (Jofre 
Lambert i Restany de Guest),80 un provençal (Gras Forner),81 un sicilià (Pere de 
Montjardi) i un sard (Pere Adarró).82 Pel que fa al perfils socioprofessionals dels 
concessionaris de primes d’importació, predominen, com és lògic, els mercaders, 
els patrons, els escrivans d’embarcacions i els mariners. La fam també va induir, 
emperò, a alguns menestrals a consignar una part de les seves reserves de capital 
o de la seva producció a l’adquisició de cereals a ultramar, concertant contractes 
de comandes amb mercaders locals. Integren la llista dels artesans dos paraires 
(Feliu Sacanal i Miquel Colom),83 tres teixidors (Guillem Sala, Jaume Robí i Fran-
cesc Puig)84 i un especiaire (Berenguer Descamps).85 Les quantitats importades, 

78. ADM, GF/2, ff. 34 r., 34 v., 36 v., 38 v., 39 r. i 56 v.
79. ADM, GF/2, ff. 42 v., 43 v. 
80. ADM, GF/2, ff. 33 r. i 37 r.
81. ADM, GF/2, f. 34 r.
82. ADM, GF/2, f. 35 v.
83. ADM, GF/2, ff. 40 v. i 42 r.
84. ADM, GF/2, ff. 39 r. i 43 r.
85. ADM, GF/2, f. 42 r.
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754,5 quarteres, en el cas de Feliu Sacanal, 280 quarteres, en el de Jaume Robí i 
Francesc Puig, i 142 quarteres, en el de Berenguer Descamps, palesen que els pro-
fessionals qualificats, després d’assegurar-se l’autoconsum de pa, canalitzarien la 
resta del forment al desproveït mercat local, especularien amb un aliment estratè-
gic. Entre els proveïdors de gra del consistori hi figuren també Jucef Faquí, Mai-
mó Faraig i Aion Netgar, secretaris de l’aljama jueva de Ciutat.86 No tots els im-
portadors de gra són, emperò, urbans, a la llista hi ha un mercader rural, Juan 
Sunyer, d’Esporles,87 i fins i tot un municipi forà, Sóller.88

Tots els carregaments de cereals que arribaven a Mallorca eren mesurats al 
moll en presència de Guillem Peris, l’encarregat per la comissió del gra de “ueura 
mesurar lo forment que ich vania estranger”.89 Aquest agent proporcionava a 
l’importador un albarà amb la quantitat aportada per tal que pogués cobrar la 
prima corresponent. Aquesta operació era lenta i, quan arribaven simultània-
ment diverses embarcacions, la comissió del gra les sotmetia a la vigilància d’un 
cap de guaita i un saig, per evitar que ningú pogués treure “de nits ni amegada-
ment” cap partida de gra sense la llicència corresponent.90 El clavari, abans d’abo-
nar l’ajuda i fer l’assentament, exigia al concessionari l’esmentat albarà i una àpo-
ca redactada pel notari del consell. 

El consistori va consignar a la subvenció de les importacions 3.841 lliures  
3 sous 9 diners. Amb aquesta mesura va aconseguir atreure cap a Ciutat de Ma-
llorca —com ja s’ha exposat— 35.503 quarteres i 4 barcelles de forment, 3.993 
quarteres d’ordi, 215,5 quarteres de dacsa, 121,5 quarteres de civada, 46,5 quarte-
res de panís, 180 quintars de farina de blat i 40 quarteres de faves. D’aquestes xi-
fres es desprèn que els cereals secundaris, inclús en els anys de fam, jugaven un 
paper subaltern en l’alimentació de la població urbana que s’abastava en el mercat 
local, que es resistia a enfosquir el seu pa.

6.  Les compres de gra per La universitat de maLLorca

Quan les importacions dels mercaders locals i estrangers no podien conjurar 
el perill de la fam, el consistori, per evitar l’acaparament especulatiu de les oligar-
quies, comprava directament cereals, tant al mercat interior com als d’ultramar. 
Una part d’aquests contingents de gra es posava a la venda a la plaça de la Quar-

86. ADM, GF/2, f. 42 r.
87. Al desembre, quan la fam assolia les cotes màximes, va aportar de Sicília 390 quarteres i 2 

barcelles de forment i 147 quarteres d’ordi: ADM, GF/2, f. 45 r.
88. ADM, GF/2, f. 43 r.
89. ADM, GF/2, f. 33 r.
90. ADM, GF/2, ff. 61 r., 61 v., 71 v., i 73 v.
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tera, per frenar la pujada de preus, i una altra era confiada a les flequeres, a fi de 
garantir el proveïment de pa a les classes populars. 

6.1. Les adquisicions al mercat interior

Les compres municipals de gra s’iniciaren lentament a la primavera, s’accen-
tuaren durant l’estiu, després de les messes, assolint la cota màxima durant el se-
tembre, i caigueren a la tardor. La majoria de les adquisicions s’efectuaren al moll 
de Ciutat, ja que es tractava de contingents aportats per comerciants i mariners 
balears i estrangers des d’ultramar; només unes quantes es realitzaren en alguns 
mercats rurals de l’illa. La majoria dels vint-i-nou assentaments generats per les 
compres no especifiquen la provinença del cereal; tot i això, la informació apor-
tada pels assentaments relatius a les primes a les importacions ha permès esta-
blir-ne l’origen de vint. 

 
Taula 4

Compres directes de forment pel consell municipal de Mallorca  
en el mercat interior

Data del
pagament

Venedor Ciutadania Provinença
del gra

Quantitat Preu de la
quartera

Total

24 març Ramon Seragut Perpinyà Rosselló   8.249 q. 20 s.   8.249 ll.
15 maig Maneto Buonsignore San Miniato Pisa   582 q. 5 b. 26 s.  757 ll. 13 s. 8 d.
10 juny Peró Brondo Mallorca Sciacca   2.514 q. 25 s.  3.142 ll. 10 s.
21 juny Guillem Llull Mallorca   853 q. 31 s.  1.333 ll. 15 s. 10 d.
6 juliol Pietro Montgiardino Trapani Trapani   430 q. 31 s.   666 ll. 10 s.

11 juliol Pere Villalonga Mallorca Sciacca   340 q. 38 s.   646 ll.
5 agost Pere Duran Mallorca Sciacca   40 q. 38 s.   76 ll.

5-13 set. Pere Joan i Francesc 
Escuder

Mallorca   333 q. 3 b. 63 s.  1.050 ll. 10 s. 6 d.

13 set. Pere Alemany Mallorca Agrigento   30 q. 63 s.   94 ll. 10 s.
13 set. Ferrer Raüll Mallorca   30 q. 63 s.   362 ll. 5 s.
13 set. Jaume Robí i Francesc 

Despuig
Mallorca Agrigento   209 q. 63 s.   658 ll. 7 s.

15 set. Andreu Alegre Mallorca Agrigento   182 q. 2 b. 60 s.   547 ll.
15 set. Bernat Joncar Mallorca Agrigento   23 q. 5 b. 60 s.   71 ll.  10 s.
15 set. Pere Ventanes Mallorca   3 q. 60 s.  9 ll.
16 set Miquel Colom Mallorca Agrigento   25 q. 63 s.   78 ll.  15 s.
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Data del
pagament

Venedor Ciutadania Provinença
del gra

Quantitat Preu de la
quartera

Total

18 set. Joan Sunyer Mallorca Agrigento   253 q. 5 b. 60 s.   761 ll.  10 s.
19 set. Berenguer Descamps Mallorca   100 q. 3 b. 60 s.   301 ll.  10 s.
28 set. Guillem Sadurní Mallorca   85 q. 63 s.   267 ll. 10 s.
3 oct. Jucef Faquí, Maimó  

Faraig i Aion Netgar
Mallorca Agrigento   385 q.*  58 s.   1.116 ll. 10 s.

29 oct. Pere Torrella Mallorca Alcúdia   40 q.* 40 s.   80 ll.
12 oct. Bernat Virgili Mallorca Montuïri   114 q.* 5 b. 4 a. 50 s.   369 ll. 19 s. 6 d.
20 oct. Guillem Bennàsser Mallorca Mallorca   18 q.* 100 s.   90 ll.
20 nov. Arnau Bossall Mallorca   15 q.* 90 s.   67 ll. 10 s.
28 nov. Bernat Desclapés Mallorca Torredembarra   240 q.* 5 b. 92 s.   1.245 ll. 16 s. 8 d. 
10 des.? Juan Alfonso i Alfonso 

Ferrándiz
Sevilla Sevilla   4.000 q.* 80 s.   16.000 ll. 

22 des. Guillem Pont Mallorca   300 q.* 70 s.   1.050 ll.
23 des. Jaume Marsal Mallorca Alcúdia   42 q.* 50 s.   105 ll.
23 des. Guillem de Pacs Mallorca   43 q.* 70 s.   150 ll.
20 des. Bernat Miquel Mallorca Mallorca   10 q.*  90 s.   45 ll.
Total  19.645 q.*  4 a.  39.195 ll. 9 s. 2 d.

*Es van destinar a l’elaboració de bescuit per les dues galeres armades per la universitat.

Les adquisicions de gra es distribuïren geogràficament de manera molt des-
equilibrada, atès que onze carregaments arribaren de ports sicilians, dos de Cata-
lunya, un de Pisa i un de Sevilla. L’aportació dels mercats rurals de l’illa està re-
presentada per cinc compres: dos a Alcúdia, un a Montuïri, i dos a indrets no 
especificats de la Part Forana. Si del nombre de carregament passem a la quantitat 
global aportada per cada una de les àrees de proveïment, el resultat és quelcom 
menys descompensat: a Catalunya es compraren 8.519 quarteres 5 barcelles de 
blat (el 43,36 % del total) i 336 quarteres 6 barcelles d’ordi, a Sicília, 4.433 quarte-
res de blat (el 22,56 %) i 100 quarteres d’ordi, a Sevilla, 4.000 quarteres de forment 
(el 20,36 %), a Toscana, 582 quarteres 5 barcelles de blat (el 2,81 %), i a Mallorca, 
224 quarteres 5 barcelles 4 almuds de blat (l’1,11 %). Sorprèn la quantitat de for-
ment aportada, a mitjan març, pel mercader perpinyanès Ramon Seragut, 8.249 
quarteres. Era menys intensa aleshores la carestia al Rosselló que a Mallorca? Es 
tractava de la revenda de contingents de gra adquirits prèviament a l’Alt  
Llenguadoc?

Quant a la ciutadania dels venedors, vint-i-vuit són mallorquins i els cinc 
restants corresponen a Perpinyà (Ramon Seragut), Pisa (Maneto Buonsignore), 
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Trapani (Pere Montjardí) i Sevilla (Juan Alfonso i Alfonso Ferrándiz). Pel que fa 
al perfil socioprofessional dels venedors tornen a predominar els mercaders, els 
patrons de naus i els mariners. A la llista hi figuren també els dos teixidors ja es-
mentats (Jaume Robí i Francesc Despuig), un argenter (Arnau Bossall), el rector 
de la parròquia de Santa Eulàlia (Pere Torrella) i tres ciutadans de Mallorca dels 
quals no s’especifica la professió (Joan Sunyer, Guillem Bennàsser i Bernat Mi-
quel). La quota rural està representada per un veí de Montuïri (Bernat Virgili) i 
un altre d’Alcúdia (Jaume Marsal).

El consell municipal, el 1374, va esmerçar 40.159 lliures en la compra al mer-
cat interior de 19.921 quarteres 4 barcelles 4 almuds de blat, 492 quarteres 3 bar-
celles d’ordi i 5 quarteres 3 barcelles de dacsa. El consell tanmateix no va poder 
finançar totes aquestes adquisicions de gra al comptat: el 28 d’agost reconeixia 
deure a Bernat Cantagrill, mercader de Perpinyà, 500 reals d’or;91 dues setmanes 
després, el 14 de setembre, manllevava a Ramon Oliver, mercader local,  
1.000 lliures, “per fer les provisions del gra”.92

6.2. Les compres a la Corona d’Aragó 

Tot i la penúria que patien el Principat de Catalunya i el regne de València, els 
comerciants mallorquins no es replegaren dels mercats de la Corona d‘Aragó, on 
adquiriren cereals al llarg de tot l’any. Abans de la crisi frumentària, la universitat 
de Mallorca ja havia establert a Barcelona un agent, Pere de Galliners, per pagar 
les pensions als tenedors locals de deute públic balear. La collita de 1374 va ser tan 
escassa a les illes que el consistori va decidir, a mitjan de juny, enviar dos ambai-
xadors, Pere Safortesa i Simó Desvalers, al sobirà per tractar el greu problema de 
desabastament alimentari que patia l’illa.93 El trasllat dels dos emissaris va impli-
car per al consell una despesa de 80 florins.94 La manca de resultats i l’agreujament 
de la situació van obligar als jurats a enviar, la segona quinzena de juliol, una 
carta al rei i als seus ambaixadors emfatitzant “la gran necessitat e perill qui és en 
lo dit regne de vituales”.95 Les gestions degueren devenir efectives, atès que, du-
rant el mes d’agost, la universitat envia als seus emissaris sis canvis, per un valor 
global de 1.809 lliures 3 sous 3 diners, amb la finalitat d’adquirir gra a Catalunya.96 
A la tardor, el consistori realitza encara un darrer canvi de 500 lliures.97 Els prene-

91. ADM, GF/2, f. 8 r.
92. ADM, GF/2, f. 62 v.
93. ADM, GF/2, f. 49 v. 
94. ADM, GF/2, f. 90 r.
95. ADM, GF/2, f. 61 v.
96. ADM, GF/2, ff. 49 v.-50 r. 
97. ADM, GF/2, f. 52 r.
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dors són mercaders mallorquins i els pagadors comerciants barcelonins, uns i 
altres devien estar relacionats per vincles societaris; una hipòtesi refermada pel fet 
que, en un cas, prenedor i pagador siguin jueus. 

Taula 5
Canvis fets pels jurats de Mallorca sobre Barcelona per comprar gra a Catalunya

Data Prenedor Pagador Cobradors quantitat

13 agost Gabriel de Bassers Pere de Rocapresca Pere Safortesa i Simó Desvalers  500 ll.
17 agost Jaume d’Auleza Bernat Sapila Pere Safortesa i Simó Desvalers  

o Pere de Galliners
 250 ll.

17 agost Isaac Faquí Estruc Massana Pere Safortesa i Simó Desvalers 
o Pere de Galliners

 79 ll. 3 s. 3d.

18 agost Joan de Nutxo Joan de Cutxo Pere Safortesa i Simó Desvalers  
o Pere de Galliners

 300 ll.

18 agost Pere Sarroca Francesc Reura Pere Safortesa i Simó Desvalers  
o Pere de Galliners

 300 ll.

18 agost Guillem Domingo Guillemó Bofull  
o Joan Rouder 

Pere Safortesa i Simó Desvalers  
o Pere de Galliners

 180 ll.

19 agost Pere Net Joan Sesanases Pere Safortesa i Simó Desvalers  
o Pere de Galliners

 200 ll.

8 octubre Pere Roser Pere Brunet  
i Pere Provençal

Pere de Galliners  500 ll.

Total  2.309 ll. 3 s. 3 d. 

Les compres de cereals s’efectuaven en algunes àrees de la Catalunya Nova i 
s’enviaven a Mallorca des de la platja de Torredembarra, en vaixells barcelonins. 
Al Manual de Clavaria hi apareixen quatre pagaments en concepte de nòlits per 
aquest trajecte. A la darreria d’agost, arribava al moll de Ciutat de Mallorca el 
lleny d’Antic de Casanova amb un carregament d’ordi;98 al cap d’un mes hi atraca-
va la barca de Bernat Creus, amb 147 mitgeres d’ordi;99 a començament d’octubre, 
hi amarrava la barca de Pere de Puigdespí, amb un contingent de blat; i finalment, 
poc abans del 10 de desembre, ho feia el lleny de Pere Amat, amb 28 quarteres de 
forment i 140 quarteres d’ordi.100 Les quanties dels nòlits van ser de 22 lliures  

 98. ADM, GF/2, f. 50 r.
 99. ADM, GF/2, f. 52 r.
100. ADM, GF/2, f. 53 r.
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10 sous, 11 lliures 6 sous, 22 lliures i 13 lliures 5 sous, respectivament. De l’arqueig 
de les embarcacions i la quantia dels nòlits es desprèn que els compradors mallor-
quins només aconseguien extreure de Catalunya contingents de gra modestos, en 
els quals l’ordi predominava clarament sobre el blat.

Per tal d’atirar cap a Mallorca carregaments més grans de cereals, el consis-
tori, a la darreria de l’estiu, va assetjar un altre procediment, una modalitat de 
contracte amb mercaders locals. Ferrer de Comelles, Guillem Pont i Arnau Net es 
comprometeren, el 7 de setembre, a traslladar-se a Catalunya i Aragó per esmer-
çar-hi conjuntament 4.000 lliures en la compra de forment i ordi, que viatjaria a 
Mallorca al seu propi risc, a canvi del cobrament de 600 lliures, en concepte 
“d’ajuda i guany”; el pagament s’efectuaria per meitats, una abans de la partença 
i l’altra després de l’arribada.101 Al cap de pocs dies, els jurats signaren acords 
idèntics amb Llorenç Nebot i Guillem Domingo que s’engatjaren a invertir  
2.000 lliures i 1.000 lliures, respectivament, en la compra de gra català o aragonès 
a canvi de sengles remuneracions de 300 lliures i 150 lliures.102 Aquesta mena de 
contractes garantien al mercader, si l’operació reeixia, una taxa mínima de bene-
fici del 15 %, força elevada per l’època.

El governador de Mallorca, Olfo de Pròxida, durant l’estiu, va enviar un emis-
sari, Berenguer de Térmens, a la ciutat de València per sol·licitar la “treta d’alcuns 
grans menuts”,103 un tipus de cereals que aleshores, a la Corona d’Aragó, només 
es conreaven en els regadius de les valls baixes del Túria i del Xúquer. La gestió 
degué prosperar, atès que en la llista de les subvencions a les importacions hi fi-
guren diverses partides de dacsa i de panís provinents de Cullera i de la capital del 
regne.104

Aquestes no van ser les úniques iniciatives endegades pel consell de Mallorca 
per incrementar les importacions de gra. A mitjan juliol, va enviar el mercader 
Joan Torrebadal a Siena i Venècia amb recursos suficients per comprar-hi cereal 
i noliejar embarcacions per a transportar-los a la capital balear.105 L’operació es va 
tancar amb un resultat força escàs: en la llista de les importacions hi figuren dos 
contingents de blat arribat, en un lleny mallorquí, del port toscà de Talamone,106 
però cap provinent de l’Adriàtic. Una collita escassa havia deixat sense excedents 
exportables els emporis de la Itàlia septentrional, inclosa la fèrtil vall del Po.

101. ADM, GF/2, f. 50 v.
102. ADM, GF/2, ff. 50 v. i 51 r.
103. ADM, GF/2, f. 63 r. 
104. Vegeu supra, taula 3.
105. ADM, GF/2, f. 57 v.
106. ADM, GF/2, ff. 39 v.-40 r.
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7.  Les mesures de força

Els mecanismes econòmics per incrementar l’oferta de gra en el mercat local, 
els anys de penúria prolongada, devenien molt cars i força lents. La presa de cons-
ciència d’aquests inconvenients havia induït els consells municipals de les grans 
ciutats a combinar-los amb altres procediments més expeditius, de natura distin-
ta, les mesures de força. Aquest recurs només es podia utilitzar, emperò, a costos 
raonables sobre concurrents més febles, incapaços d’adoptar represàlies ràpides i 
contundents, d’una magnitud equiparable a la pèrdua soferta. 

La manca de pa es podia atenuar reduint el nombre de consumidors. El go-
vernador de Mallorca i el Consell de la Ciutat, la primera quinzena de juliol, en-
comanen a un cap de guaita i un saig la tasca de buscar tots “els malandrins e 
persones de mala vida”, lliberts, pobres, captius i jueus, per tal foragitar-los del 
regne.107 La mesura, emperò, no degué obtenir el resultat previst, atès que les au-
toritats de Ciutat, a mitjan d’octubre, hagueren de tornar a encarregar a un escri-
và i dos ciutadans cercar tots els captius, amb la finalitat d’expulsar-los de Mallor-
ca.108 Lliberts i captius constituïen una reserva de mà d’obra barata, que 
pressionava a la baixa els salaris, tot i això, quan la fam delmava la població, les 
autoritats n’expulsaven els desocupats, que consideraven boques improductives. 
Per conjurar el perill d’una revolta de famolencs mitjançant la por, els jurats, a 
mitjan agost, feren instal·lar forques a alguns carrers de Ciutat.109

Molt més efectives eren les mesures agressives que incrementaven l’oferta de 
gra en el mercat interior, tot començant per la confiscació de contingents a mer-
caders estrangers en trànsit per Ciutat de Mallorca. Els jurats, el 18 de maig, s’em-
paren, “per necessitat de la terra”, de 370 quarteres de forment que uns mercaders 
provençals venien al moll nou a 25 sous la quartera.110 Unes setmanes després, el 
21 de juny, obliguen el mercader Pere Oliver a descarregar 853 quarteres de for-
ment que navegaven en el pàmfil d’en Narbonès rumb a València; les hi paguen 
al preu vigent aleshores en el port de destinació, a 31 sous 3 diners la quartera.111 
El consistori, a l’entrada de l’hivern, durant la fase àlgida de la fam, constreny el 
mercader barceloní Ramon Sammar a posar en venda 300 quarteres de blat ber-
ber que havia adquirit a Safi; l’indemnitza amb 90 lliures per les pèr-dues ocasio-
nades per la diferència de preus entre la capital catalana i la balear.112 Aquestes 

107. ADM, GF/2, ff. 57 v. i 60 r. 
108. ADM, GF/2, f. 72 r.
109. ADM, GF/2, f. 61 r.
110. ADM, GF/2, f. 56 r.
111. ADM, GF/2, f.. 48 v.
112. ADM, GF/2, f.. 97 t
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dues darreres operacions demostren l’estreta i ràpida connexió informativa que ja 
existia aleshores entre Mallorca, Barcelona i València.

Quan es difonia la noticia que en un port es practicava embargament de gra, 
les naus estrangeres s’allunyaven de les aigües circumdants, encara que aquesta 
decisió provoqués un allargament considerable del trajecte. Els consistoris de les 
grans ciutats marítimes responien a aquest replegament armant embarcacions 
per anar a buscar-les a alta mar i desviar-les cap a la pròpia ribera. El 18 d’abril, va 
sortir de Mallorca, rumb a Provença i Catalunya, el lleny armat de Pere Joan amb 
la missió d’interceptar vaixells carregats de gra; va navegar quaranta dies sense 
obtenir cap captura. L’operació va implicar pel consistori una despesa de 266 lliu-
res 13 sous 4 diners.113 Els edils, a començament de juliol, noliejaren i armaren la 
galiota de Berenguer Donat i l’enviaren a Sicília i a la “plage Romana”.114 Intenta-
ren alhora llogar per dos mesos una embarcació més gran i amb un major poder 
d’atac, la galera de Pere Bernat, que navegava pel sud de Sardenya, però el seu 
emissari no la va trobar i els va retornar, a començament de setembre, les 1.000 
lliures que li havien confiat.115 Per tal que la collita era abundant —com ja s’ha 
exposat— a les riberes atlàntiques, moltes embarcacions mediterrànies elegiren, 
durant la primavera i l’estiu, la ruta de Ponent; tots els vaixells, a la tornada, pas-
saven pel cap de Pals, des d’on enfilaven el seu port de destinació. Els jurats de 
Mallorca hi van enviar, durant la darrera setmana de juliol i la primera d’agost, 
tres barques armades i un llaüt, per intentar convèncer els patrons dels vaixells 
provinents de Sevilla o de Flandes que anessin a descarregar el gra a la capital 
balear.116 L’estol hi va patrullar fins a la darreria de l’estiu.

Pere el Cerimoniós, el 26 de juny, va autoritzar el consistori a demanar, mal-
grat les mesures de contenció de la despesa pública adoptades el 1372, un préstec 
sense interessos per a armar dues galeres i destinar-les a la intercepció de carrega-
ments de gra a alta mar.117 Barcelona, el 1328, havia aconseguit d’Alfons el Benig-
ne que aquesta ancestral mesura de força esdevingués un dret.118 El privilegi, co-

113. ADM, GF/2, f. 54 v.
114. ADM, GF/2, ff. 56 r., 56 v.
115. ADM, GF/2, f. 142 r.
116. ADM, GF/2, ff. 59 r., 59 v., 60 v., 61 v., 63 v. i 64 r.
117. J. M. Quadrado, Privilegios y Franquicias de Mallorca, 2ª ed., Palma de Mallorca, Conse-

lleria d’Educació i Cultura del Govern Balear, 2002, p. 136; P. Cateura, Política y finanzas, p. 464;  
P. Cateura, “El crèdit municipal”, p. 19.

118. AHCB, Llibre Vermell, I, f. 65 v.; cit E. Serra, “Els cereals a la Barcelona del segle xiv”, en 
Alimentació i societat a la Catalunya medieval, Barcelona, CSIC, 1988”, p. 81; J. Mutgé, “L’abastament de 
blat a la ciutat de Barcelona en temps d’Alfons el Benigne (1327-1336)”, a J. Mutgé, Política, urbanismo y 
vida ciudadana en la Barcelona del siglo xiv, Barcelona, CSIC, 2004, p. 241; P. Tutusaus, Un mal any,  
pp. 81-82; A. Riera i Melis, “Tenir la ciutat provehïda de vitualles”, p. 182. 
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negut amb el terme Vi vel gratia, va ser ratificat el 1337 i ampliat en 1364. En 
aquest interval, Pere el Cerimoniós, pressionat pels respectius consells munici-
pals, el va estendre a altres ciutat de reialenc catalanes.119 Els jurats mallorquins 
s’apressaren a executar aquesta concessió reial, una operació molt cara, però que 
es revelaria també —com es veurà més endavant— molt rendible. Noliejaren dues 
galeres noves per tres mesos i les confiaren a un capità, Miquel Homs,120 i a quatre 
patrons: a Ramon Oliver i Nicolau Coha, i a Jaume d’Arbúcies i Nicolau Pacs121 
Les dotaren també de sengles clavaris, Arnau Net i Joan Jover, que en coordina-
ren les tasques d’equipament.122 Els jurats, que no disposaven de liquiditat per 
assumir els costos del nòlit i l’armament de les dues embarcacions, sol·licitaren 
préstecs gratuïts: el governador va aportar 1.000 lliures123 i tres caixes de viratons, 
valorades en 25 lliures,124 i el ja esmentat Miquel Homs va avançar 500 lliures.125 
Menys generós va ser el jueu Aissa Vidal, que va prestar al consistori 475 lliures a 
interès.126 Els jurats, per proveïr-les de bescuit, efectuaren quatre compres de blat, 
dues a Alcúdia (de 40 i 42 quarteres) i dues a Ciutat (de 15 i 300 quarteres),127 que 
implicaren una despesa de 1.302 lliures 10 sous.

La fam va obligar a moltes ciutats de la Mediterrània occidental a diversificar 
els seus respectius mercats d’abastament de gra. Durant la primavera i l’estiu mol-
tes embarcacions i comerciants meridionals emprengueren la ruta de Ponent, 
rumb al canal de la Manega i el Mar del Nord, on la collita de cereals era uberosa. 
Com que els ports atlàntics es connectaven amb els mediterranis per l’estret de 
Gibraltar, els jurats enviaren les dues galeres a patrullar pel golf de Cadis, on ro-
mangueren des de començament d’agost fins a mitjan octubre. Iniciaren la seva 
campanya atacant i destruint una galera granadina.128 Les galeres mallorquines 
van coincidir a l’estret de Gibraltar amb altres dues barcelonines; el patró de les 
quals, Lleó Marc, oferia a les tripulacions de totes les embarcacions carregades de 
gra doblar-los el nòlit si es dirigien cap a la capital catalana.129 El consistori, da-
vant les altes cotes de risc que provocava la concurrència de vaixells armats cris-
tians i musulmans a la zona, va concedir un suplement de sou de 2 rals d’or a tots 

119. A. Riera i Melis, “Tenir la ciutat provehïda de vitualles”, p. 182. 
120. ADM, GF/2, f. 94 r.
121. ADM, GF/2, f. 68 v.
122. ADM, GF/2, f. 60 r.
123. ADM, GF/2, f. 96 v
124. ADM, GF/2, f. 65 v.
125. ADM, GF/2, f. 94 r.
126. ADM, GF/2, f. 95 v.
127. Vegeu supra, taula 4.
128. ADM, GF/2, f. 93 r.
129. ADM, GF/2, ff. ADM, GF/2, 66 r. i 71 r.
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els mariners mallorquins que navegaven aleshores per aigües gaditanes130 i hi va 
enviar, a començament de setembre, una tercera galera, la de Pere Bernat. L’em-
barcació va patrullar per l’Estret de Gibraltar dos mesos i vint-i-tres dies; el nòlit 
i l’alimentació de la tripulació ascendiren a 2.680 lliures.131 Ben prest les dues 
primeres galeres tingueren tanmateix problemes de proveïment, els patrons ha-
gueren de sostreure sengles partides de bescuit d’una coca mallorquina i d’una 
nau genovesa que navegaven pel riu de Sevilla.132 La manca de “panàtica”, empe-
rò, no es va resoldre definitivament fins que els quatre patrons reberen un préstec 
sense interessos de 400 dobles d’or de Pere Bernat per comprar bescuit a la ciutat  
andalusa.133 

Les galeres armades mallorquines interceptaren i desviaren cap a les Illes dues 
naus genoveses i tres castellanes. El procediment, en els cinc casos, va ser sem-
blant: els patrons, un cop abordat el vaixell, oferiren al capità una quantitat, en 
concepte de nòlit, i hi transbordaren un contingent de ballesters i de mariners per 
a garantir el compliment de l’acord. La primera captura va ser la de la nau geno-
vesa de Munta de Mari, interceptada, a la darreria de setembre, en aigües de Ca-
dis. L’embarcació tornava de Flandes amb un carregament de gra la major part 
del qual pertanyia a mercaders barcelonins.134 Tot i això, és probable que el seu 
destí aleshores ja no fos la capital catalana sinó la de Ligúria, atès que el duc i el 
comú de Gènova havien enviat un correu a Cadis per ordenar a totes les tripula-
cions de vaixells genovesos carregats de gra que s’adrecessin directament al seu 
port d’origen.135 Els patrons de les galeres oferiren al capità genovès 200 rals d’or 
si posava rumb a Ciutat de Mallorca; aquest els va exigir emperò una bestreta de 
50 dobles d’or. Els patrons de les galeres, per tal que Munta de Mari, després de 
cobrar, no conduís la seva nau a Gènova o a Barcelona, hi destacaren vint-i-nou 
tripulants, entre ballesters i mariners.136 El carregament de gra va ser desembar-
cat, a mitjan novembre, a la capital balear, on els jurats saldaren a l’esmentat 
Munta de Mari les 147 lliures 5 sous que restaven per pagar de la quantitat que li 
havien ofert els patrons de les galeres.137

La segona presa fou la nau genovesa de dues cobertes de Nicolozo Lomeli, 
interceptada també en aigües de Cadis quan tornava de Flandes amb 6.000 quar-

130. ADM, GF/2, ff. 67 v., 70 r., 70 v. i 71 r.
131. ADM, GF/2, f. 62 r.
132. ADM, GF/2, f. 68 v., 75 v. i 97 v.
133. ADM, GF/2, f. 75 r.
134. ADM, GF/2, ff. 65 v. i 66 r.
135. ADM, GF/2, f. 66 r.
136. ADM, GF/2, f. 66 r.
137. ADM, GF/2, f. 66 r.
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teres de forment, propietat de mercaders barcelonins i mallorquins. El patró, du-
rant l’escala a la ciutat andalusa, havia estat advertit per un emissari de les autori-
tats lígurs que s’havia de dirigir directament al seu port d’origen, “sots pena de 
cors e de auer e de enderrocar los alberchs sobre lurs mullers e infant”. Tot i això, 
els patrons de les galeres arribaren a un acord amb l’esmentat Nicolozo Lomeli, 
que va haver d’acceptar el transbordament de quaranta-cinc ballesters.138 Quan la 
nau va penetrar en aigües de les Pitiüses, el capità va intentar recalar a Eivissa per 
completar el carregament amb 200 modins de sal. Els ballesters, davant la possi-
bilitat que hi alleugés una part del gra, s’hi van oposar i li garantiren que podria 
carregar l’esmentat contingent de sal a Ciutat de Mallorca, al preu d’Eivissa.139 La 
nau va arribar, a començament de desembre, a la capital balear, on els jurats in-
demnitzaren el capità amb 175 lliures pels 200 modins de sal que no es pogueren 
reunir a l’illa,140 i amb 6 lliures més pels danys que va sofrir el timó quan, durant 
la descàrrega del gra, va ser retirat de la nau per tal d’immobilitzar-la.141 

Els patrons de les galeres, tot seguint la mateixa tàctica, també interceptaren, 
durant la tardor, tres naus castellanes patronejades per Juan Périz de Aceit,142 
Juan Esquicio143 i Rigo Cerres.144 Les tres embarcacions havien sortit de Sevilla, 
carregades de gra, propietat de dos comerciants locals, Juan Alfonso i Alfonso 
Ferrándiz, i foren abordades al golf de Cadis. Arribaren a Mallorca a comença-
ment de desembre, atès que, el 8 d’aquell mes, els jurats pagaven als dos merca-
ders sevillans 117 lliures 10 sous, l’equivalent en moneda local de les 100 dobles 
d’or que els patrons de les galeres els havien promès, i 16.000 lliures per les 4.000 
quarteres de forment que havien descarregat al moll.145 Les dues galeres, en el 
decurs del seu retorn a Mallorca, abordaren encara, en aigües d’Alacant, el lleny 
català de Guillem Farran, que es dirigia, carregat de figues seques, cap a Barcelo-
na; els patrons, després d’assegurar-li que li serien pagades a Mallorca al preu de 
Barcelona, exigiren al còmit l’entrega de 40 quintars.146 

L’armament de les tres galeres va constituir per al Consell de Mallorca una 
operació cara, va implicar l’esmerç de 14.757 lliures 13 sous 3 diner, però rendi-
ble. Els va proporcionar 10.000 quarteres de forment i tot el carregament, de mag-

138. ADM, GF/2, f. 72 r.
139. ADM, GF/2, f. 72 r.
140. ADM, GF/2, f. 72 r.
141. ADM, GF/2, f. 97 r.-97 v.
142. ADM, GF/2, f. 66 v.
143. ADM, GF/2, f. 68 r.
144. ADM, GF/2, f. 69 r.
145. ADM, GF/2, ff. 71 r. i 76 v.
146. ADM, GF/2, f. 74 v.
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nitud no especificada, de la nau genovesa de Munta de Mari, que també degué ser 
gran. Aquests contingents arribaren, a més, a la capital balear a la tardor, a l’època 
de la sembra, quan les existències de gra assolien les cotes mínimes de l’any i sac-
sejava l’ordre social i les estructures politicoadministratives.

8.  La reguLació de La venda deLs cereaLs

El gra, fins i tot en els anys de bones collites, era un aliment estratègic, la seva 
distribució entre els consumidors locals estava supervisada de prop pel consistori. 
Aquest control municipal del mercat de cereals s’accentuava en les èpoques de 
crisi. La comissió del gra va centralitzar la venda de cereals a la plaça de la Quar-
tera i al moll amb la finalitat de prescindir dels intermediaris, que n’encarien els 
preus. Va disposar que, tant en un indret com a l’altre, es venguessin en petites 
quantitats, a mitges quarteres i a barcelles.147 La comissió va encarregar a Guillem 
Peris “tenir compta de tot lo blat stranger qui·s decarrega en la ciutat”;148 li va 
encomanar la vigilància de tot el gra importat i el registre comptable de totes les 
vendes per tal d’evitar-ne les preempcions especulatives. A mesura que els preus 
del cereals pujaven, les adquisicions dels col·lectius econòmicament menys sol-
vents esdevenien més reduïdes i freqüents, circumstància que incrementava la 
tasca dels mesuradors i del controlador. La comissió del gra, a començament de 
maig, va destacar dos mercaders al moll i dos més a la plaça de la Quartera amb la 
missió d’evitar que el gra que s’hi venia no “es pogués barregar”,149 saquejar.

El gra adquirit pel consell municipal era dipositat als pallols de la plaça de la 
Quartera, on romania sota la supervisió des dos mercaders locals, Bernat Des-
camps i Llorens Sagarriga, encarregats de regir-lo e fer-lo palejar per tal de garan-
tir-ne la conservació. Una part d’aquests estocs era venuda als compradors locals 
que disposaven de solvència econòmica i d’infraestructura d’emmagatzemament, 
una altra era confiada a les flequeres perquè la transformessin en pa per als col-
lectius amb menys recursos. De la venda del gra se n’encarregaren els dos custodis 
ja esmentats, amb la cooperació, com a conseqüència de la multiplicació de les 
operacions, d’Antoni Sagranada, Pere Sabater, Pere Sauleda, Ferran Despí i Ber-
nat Finestres; els quals, en el tancament de l’any fiscal, aportaren al clavari,  
24.241 lliures 12 sous 3 diners.150 

La venda de forment a particulars estava gravada per una imposició de 4 di-
ners per lliura,151 que pagava el comprador, la recaptació d’aquest impost indirec-

147. ADM, GF/2, f. 57 v.
148. ADM, GF/2, f. 33 v.
149. ADM, GF/2, ff. 55 v. i 56 r.
150. ADM, GF/2, f. 143 r.
151. ADM, GF/2, ff. 48 r. i 48 v.
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te se subhastava anualment. A mitjan d’agost, la comissió de gra, per evitar l’aca-
parament i l’agio, va limitar la magnitud de les compres de cereals per particulars: 
cada cap de casa només podia adquirir de mitja quartera a una barcella, entre 
35,17 i 11,72 litre, segons el nombre de membres de la seva família,152 i no podia 
tornar a la plaça de la Quartera fins que hagués consumit íntegrament la quantitat 
que li havia estat assignada.153 Les limitacions de compra no quedaren circumscri-
tes tanmateix als veïns de Ciutat, s’estengueren als de les viles rurals: des de la 
darreria de novembre, els Prohoms de Fora, del gra importat, sols en pogueren 
retirar del moll la quantitat que l’esmentada comissió els havia adjudicat.154 

La comissió del gra, per assegurar-ne una distribució equilibrada de les escas-
ses reserves entre tots els estaments socials, va procedir a censar el nombre de 
“menjadós” que hi havia a cada una de les quatre parròquies i al call de la ciutat.155 
Es van fer dos padrons, un per als homes lliures i un altre per als esclaus ocupats;156 
els redactors foren Antoni Saquet i Berenguer Mateu, respectivament.157 Pel que 
fa als caps de casa, es va distingir entre aquells que no disposaven de provisions de 
gra i els econòmicament solvents. Als primers se’ls va dotar d’un albarà que els 
facultava a anar a recollir periòdicament pa a un indret concret de les parròquia.158 
Als segons se’ls va exigir el pagament de 30 sous, per cada membre de la família, 
en concepte de provisió per tres mesos.159

9.  Les mesures per garantir L’oferta de pa 

Un sector de les capes populars no disposava d’espai per emmagatzemar gra 
ni temps per portar-lo a moldre; comprava cada dia el pa als forns i als punts de 
venda. Les autoritats locals, a mesura que s’havia anat incrementant el consum, 
havien refermat el control sobre l’oferta de pa a les ciutats, n’havien assumit la 
verificació del pes i de la qualitat, i havien establert fortes sancions per als defrau-

152. “Segons el nombre de manjadors que cascun tangaes”: ADM, GF/2, f. 60 v. 
153. “E que no gossasen més auant comprar fins que aquell agessen mangat”: ADM, GF/2,  

f. 71 r.
154. “E que·ls dits Promens de Fora no s’an poguessen més auant aportar sinó aytant con los era 

stat consignat per cada parròquia”: ADM, GF/2, f. 71r.
155. ADM, GF/2, ff. 57 r.-57v., 62 v., 63 v.
156. “E per fer tralat de I quern de paper en lo qual són escrits tots quant catius a setmana e a 

tayla”: ADM, GF/2, 58 r.
157. ADM, GF/2, f. 58 r. i 63 r.
158. “Que fos fet albaran en aquells que no auien provisió, per anar pendra pan en cert loch de 

la dita parròquia”: ADM, GF/2, f. 63 v.
159. “Que tothom qui·n paguès fer pegàs per cada mengador, per prouisió de .III. mesos, .XXX. 

sous”: ADM, GF/2, f. ADM, GF/2, f. 60 r.
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dadors. Aquesta vigilància curosa obeïa a un afany conscient per a equilibrar dos 
interessos contraposats: els dels consumidors, que exigien pans de magnitud i 
qualitat estables a preus assequibles, i els dels productors, interessats a mantenir 
uns marges de guany rendibles en qualsevol conjuntura. Els poders públics havi-
en intentat assolir aquest objectiu mitjançant assajos periòdics de panificació, que 
permetien computar les peces que es podien obtenir de la mesura local de gra i el 
pes que havien de fer cada una per a compensar els costos de producció: compra 
dels cereals, despeses de transport, molta, cernuda, pastament i cocció. 

La tasca de supervisió de l’oferta local de pa, a les ciutats de la Corona d’Ara-
gó, la venien exercint, des de mitjan segle xiii, els consells municipals, que havien 
optat inicialment per mantenir fixos el pes i el preu del pa ordinari. Aquesta polí-
tica prest havia esdevingut, emperò, un ideal més que no pas una realitat, com a 
conseqüència de la creixent volatilitat dels preus dels cereals, que dificultava el 
càlcul dels costos, afavoria els fraus i generava tibantor social. Els consistoris, per 
tal de protegir els consumidors i eradicar el perill dels rebomboris, havien vincu-
lat, durant el tercer quart del segle xiii, el pes del pa a la cotització del forment, tot 
mantenint-ne inalterat el preu. Es tractava d’una mesura amb llargs antecedents 
històrics, que, després d’haver-se aplicat amb èxit a Roma160 i Constantinopla,161 
reapareixia, a l’etapa central de l’edat mitjana, arreu d’Europa.162 Aquesta pràcti-
ca, a Ciutat de Mallorca, està documentada des del 1262, quan el lloctinent, Be-
renguer de Tornamira, amb l’assessorament dels prohoms locals i a instàncies de 
les flequeres, va promulgar la reglamentació del pes del pa. L’amplada de la gam-
ma de preus de la quartera de blat anava dels 3 als 9 sous i la del pes del pa ros, de 
26 a 11,75 unces.163

El sistema de preus fixos, que havia estat preconitzat pels pensadors escolàs-
tics, va rebre el suport teòric més ferm de l’escola nominalista, que el va esgrimir 

160. Des de la creació de l’arca frumentaria per l’emperador Aurelià, el 275, després d’una forta 
crisi alimentària: L. Homo, Essai sur le règne de l’empereur Aurélien (270-275), Paris, Albert Fonte-
moing, 1904, pp.176-183; A. Chastagnol, La Préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire, Paris, 
1960, pp. 312-314. 

161. On havia estat instaurada al segon quart del segle iv, poc després de la fundació de la ciu-
tat, i va ser ratificada, a començament del segle x, al Llibre de l’eparca: A. I. Pini, Città, comuni e corpo-
razioni nel medioevo italiano, Bolonya, CLUEB, 1986, pp. 233-234. F. Desportes, Le pain au Moyen 
Âge, Paris, O. Orban, 1987, pp. 147-148. 

162. F. Desportes, Le pain au Moyen Âge, pp. 148-149; R. H. Hilton, “Pain et cervoise dans 
les villages anglaises a Moyen Âge”, a Flaran, 5 (Auch, 1983) p. 221; A. Riera i Melis, Els cereals i el pa 
en els països de llengua catalana a la baixa edat mitjana, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2017, 
pp. 199-205.

163. E. K. Aguiló, “Noticias y documentos”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, IV 
(Palma de Mallorca, 1889-1890), pp. 214-216; P. Cateura, Els impostos indirectes, pp. 38-39; A. Riera 
i Melis, Els cereals i el pa, p. 202.
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per a justificar la intervenció dels poders públics en el mercat del pa.164 Va gaudir, 
durant tota la baixa edat mitjana, d’una amplia acceptació social. Venedors i com-
pradors, malgrat els constrenyiments derivats d’un producte en constant trans-
formació, es mostraven, excepte en les èpoques de fam, força satisfets. Amb uns 
salaris poc flexibles, les capes baixes de la menestralia, que patien una manca d’es-
talvi gairebé crònica, trobaven en la taxació d’un aliment de primera necessitat 
una seguretat, més il·lusòria que real, que alleujava emperò la seva por visceral al 
futur. Quant als forners pastadors i als flequers, havien adquirit prest un tècnica 
suficient per a dominar els reptes que els imposaven les autoritats locals i havien 
calibrat paral·lelament l’abast efectiu dels seus controls.

Quan el preu dels cereals assolia quotes molt elevades i els pans d’un diner 
esdevenien massa lleugers, les autoritats en prohibien la fabricació. Coetàniament 
solien suspendre també la presència al mercat dels pans “d’alta gamma”, de flor 
de farina de blat candial. Aquestes iniciatives demostren que els poders públics, 
per a pal·liar les seqüeles de les crisis frumentàries, tendien a simplificar qualita-
tivament l’oferta de pa. Focalitzaven els seus esforços a garantir l’oferta de pa ros, 
integral de forment comú. Quan l’escassetat de blat s’accentuava, els consells mu-
nicipals autoritzaven les flequeres a barrejar-ne la farina amb les de cereals secun-
daris. Aquestes mescles del component principal del pa, pel fet d’alterar-ne el 
color i la textura, generava descontent entre la població. 

Un dels objectius principals de la política pública de proveïment desenvolu-
pada pels jurats de Mallorca durant la fam de 1374 va consistir a mantenir a ul-
trança l’oferta de pa, encara que impliqués una reducció del pes i la qualitat de les 
peces. Per assolir aquesta finalitat destinaren a la panificació una part del gra ad-
quirit. Durant l’estiu, no sols consignaren a la molitja més cabal de la séquia de 
Ciutat,165sinó que encarregaren a Bartomeu Seseres que dinamitzés el treball dels 
moliners.166 Antoni Sagranada entre agost i novembre, va mesurar, amb l’ajuda de 
Romà Genover, 4.000 quarteres de forment i les va lliurar gradualment a les fle-
queres; les quals, després de fer-les moldre, les pastaren i portaren el pa resultant 
a la botiga comuna de Ciutat.167 Aquestes menestrals, si més no a començament 
de la tardor, reberen el gra a preu inferior al de cost: poc abans del 12 d’octubre, 
els jurats van comprar a Bernat Vergili, de Montuiri, 114 quarteres 5 barcelles  
3 almuds de blat i 55 quarteres 3 barcelles d’ordi, a 55 i 30 sous la quartera; les 
destinaren a donar “menjar al poble”, computant-les a 40 i a 25 sous, respectiva-

164. F. Desportes, Le pain au Moyen Age, p. 149.
165. Vegeu supra, p. 44.
166. ADM/GF, f. 66 v.
167. ADM, GF/2, f. 75 r.
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ment.168 La intensificació del treball de les flequeres va obligar els concessionaris 
del pes de la farina a treballar dia i nit, diumenges i festius; els quals, a la darreria 
de l’any fiscal, van ser recompensats amb un escreix dels sous de 4 lliures.169

La distribució dels pans entre els compradors, a la botiga comuna, era super-
visada per un cavaller i cinc prohoms.170 Per evitar desordres i enfrontaments, la 
comissió del gra en va descentralitzar tanmateix la venda, confiant-la a cada par-
ròquia a dos concessionaris.171 Algunes de les flequeres que rebien gra del comú, 
d’altra banda, venien el pa directament al consumidor i passaven comptes periò-
dicament amb un cobrador, Francesc Peris.172 A mesura que s’accentuava la man-
ca de forment ordinari, el consistori va proporcionar a les flequeres farines d’al-
tres cereals, de tosella,173 mestall, dacsa174 i arròs.175 Per poder garantir pa a tothom, 
la comissió del gra va confiar a quatre escrivans per parròquia la redacció d’uns 
albarans, “per so que·l dit pa no·s pogués barragar”.176 Tot i això, intermitentment 
esclataven no sols una “gran remor per les dites places, per so con les gens no 
podien trobar pan”,177 sinó fins i tot saquejos: el 9 de desembre, el clavari ha d’in-
demnitzar amb 9 lliures 10 sous Francesc Sescodines i Jordi de Sales, concessio-
naris de la venda, per la destrucció d’una part del pa exposat a la plaça i a altres 
indrets de Ciutat com a conseqüència d’enfrontaments entre famolencs.178 Coetà-
niament, la crisi alimentària provocava, al camp, una multiplicació dels robatoris 
de bestiar.179 

No totes les mesures adoptades pels poders públics davant les seqüeles de la 
fam eren tanmateix de natura repressiva, algunes tenien un caràcter assistencial: 
els jurats, el 23 de desembre, declaraven haver adquirit 43 quarteres de forment, a 
70 sous la quartera, i haver-les distribuït gratuïtament, “per amor de Deu” entre 

168. ADM, GF/2, f. 52 v.
169. ADM, GF/2, f. 79 r.
170. ADM, GF/2, f. 74 v.
171. ADM, GF/2, ff. 58 v., 65 v., 66 r. i 66 v.
172. ADM, GF/2, f. 63 v.
173. ADM, GF/2, f. 52 v.
174. ADM, GF/2, f. 75 v.
175. ADM, GF/2, f. 73 r.
176. ADM, GF/2, f. 61 r.
177. ADM, GF/2, f. 79 r.
178. “Item, auem pegat a·n Ffrancesch ses Codines e a·n Jordi de Sales, són per diuerses pèrdues 

de pan e pan trencat que feran en .II. setmanes que donaran lo pan a la Plasa del Pan, la una e l’altre 
semana lo donaran per les illes, per la gran e extrema nacessitat que ich auia de vituales, per la moltitut 
de la gent perdés lo dit pan, per la gent qui si abocaua, trencaua e engrunauan lo dit pan”: ADM, GF/2, 
f. 74 v.

179. El sobirà, el 14 de novembre, va ordenar al veguer de fora que perseguís amb rigor les 
sostraccions d’animals: P. Cateura, Política y finanzas, pp. 476-477.
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tots els convents masculins i femenins de Ciutat, els membres dels quals sofrien 
tanta “necessitat i fratura” que es volien exclaustrar.180

10. eLs preus deLs cereaLs

El Manual de Clavaria aporta informació sobre els preus dels cereals i permet 
seguir-ne les oscil·lacions estacionals. Només recull les adquisicions efectuades 
pel consistori, un poder públic que comprava normalment a l’engròs, circums-
tàncies que permeten suposar que obtenia dels venedors un tracte millor que el 
que dispensaven coetàniament als compradors particulars. Pel que fa als preus, 
s’ha de distingir entre la monetització de censos en espècie i les compres directes 
de gra. L’únic beneficiari d’aquesta mena de rendes era la comunitat de Santa 
Magdalena. El 18 de gener, va rebre 22 lliures 10 sous per 30 quarteres censals de 
forment, van ser computades a 15 sous la quartera.181 Mig any més tard, el 8 
d’agost, els jurats li pagaven un segon cens de 67 quarteres i mitja de blat, a 35 
sous la quartera,182 a més del doble que el primer.

 El blat, que es venia a 20 sous la quartera a la darreria de març,183 va experi-
mentar la pujada estacional, durant la primavera, fins a assolir la cota de 31 sous 
la quartera el 21 de juny.184 Una collita pèssima va impedir, a l’estiu, la caiguda 
acostumada dels preus, que s’enfilaren ràpidament, a mesura que es reduïen els 
estocs disponibles. Entre el 6 de juliol i el 18 de setembre, el consistori va realitzar 
tretze compres, les va pagar a entre 31 i 63 sous la quartera.185 Els preus dels cere-
als es duplicaren, doncs, en tres mesos, la mitjana aritmètica dels quals es va situ-
ar en 51 sous. L’arribada d’importants contingents de gra capturats per les tres 
galeres armades no va aconseguir trencar la tendència durant la tardor, quan una 
part de les reserves es van haver de consignar a la sembra. El consell municipal va 
pagar aleshores les seves dotze compres a entre 40 i 100 sous la quartera;186 la mit-
jana aritmètica dels preus va pujar fins a 71 sous. El cim de l’escalada es va produ-
ir el 20 d’octubre, quan el consistori va adquirir 18 quarteres de toseta “per donar 
a pastar a les flequeres” i les va pagar a 100 sous la quartera;187 aquesta alta quantia 
no responia sols a la manca de gra que patia aleshores l’illa, sinó també al fet que 
es tractava de blat candial (Triticum aestivum albidum), la varietat més cotitzada. 

180. ADM, GF/2, f. 97 r.
181. ADM, GF/2, f. 32 r.
182. ADM, GF/2, 27 r.
183. ADM, GF/2, 48 r.
184. ADM, GF/2, 48 v.
185. ADM, GF/2, ff. 48 v. i 50 v.
186. ADM, GF/2, ff. 52 r. i 52 v.
187. ADM, GF/2, f. 52 v.
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De les subvencions a les importacions i de les compres de gra registrades al 
Manual de Clavaria es desprèn que la societat mallorquina exigia aleshores de les 
seves autoritats, fins i tot en un any de fam, forment. Els altres cereals van desen-
volupar, en 1374, un paper secundari, si més no en la política municipal de pro-
veïment. L’ordi apareix en divuit importacions i en tres compres, el seu preu va 
oscil·lar entre els 30 i els 51 sous la quartera.188 La dacsa va generar cinc importa-
cions i una compra, que es va pagar a 50 sous la quartera, el 23 de desembre,189 en 
la fase àlgida de la fam. El panís i la civada només van ser importats per particu-
lars, que van ser gratificats amb primes de 18 i 12 sous la quartera, respectiva-
ment.190 Els escassos importadors de mestall van ser recompensats amb una pri-
ma de 18 sous,191 intermèdia entre les corresponents al blat i a l’ordi,192 cosa que 
sembla indicar que estava integrat per quantitats idèntiques d’ambdós cereals. Pel 
que fa a l’arròs, no figura entre les compres ni entre les importacions; el Manual 
esmenta un mercader local, Jaume de Pujal, que va connectar els proveïdors i les 
flequeres, però no n’especifica el preu. Sembla que la quantitat d’arròs destinat a 
la panificació fou escassa i, com la dacsa i el panís, provindria dels regadius valen-
cians. A Mallorca, al llarg de 1374, també arribaren sis partides de farina, provi-
nents de Sevilla,193 Jérez de la Frontera,194 Bugia195 i Tarragona.196 La comissió els 
va assignar una prima d’importació de 2 sous el quintar, idèntica a la de la quar-
tera de blat, aquesta equiparació quantitativa sembla indicar que es tractava de 
farina de forment ordinari. Les importacions es concentraren a la tardor, entre el 
7 de novembre i el 15 de desembre. 

Del que s’ha exposat es desprèn que el pa, a la baixa edat mitjana, jugava un 
paper central en la dieta d’amplis sectors de la societat urbana, que exigien siste-
màticament de les autoritats locals pa ros, de farina integral de forment ordinari. 
Les capes intermèdies i baixes de les ciutats consideraven, inclús durant les crisis 
de subsistència, els aliments succedanis com a propis de pagesos, poc menys que 
immunds per als ciutadans. No en va imploraven sovint a Déu “el nostre pa de 
cada dia doneu-nos Senyor, el dia d’avui”; quan mancava es produïen enfronta-
ments entre els afamegats i revoltes urbanes que posaven en qüestió la distribució 

188. ADM, GF/2, ff. 52 v. i 53 r.
189. ADM, GF/2, f. 75 v.
190. ADM, GF/2, ff. 43 r., 43 v. i 44 v. 
191. ADM, GF/2, ff. 34 r. i 38 v.
192. Vegeu supra, p. 51.
193. ADM, GF/2, f. 39 v. i 43 v., 44 v.
194. ADM, GF/2, f. 42 v.
195. ADM, GF/2, f. 43 r.
196. ADM, GF/2, f. 44 v.
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de la riquesa i l’orde social vigents. Les autoritats, començant pel rei, oposaven a 
aquests desafiaments explicacions teològiques, de caire moral; les crisis frumen-
tàries eren una conseqüència dels pecats humans, com exposa Pere el Cerimoniós 
en el preàmbul de la llicència concedida al consistori per emetre deute públic:

Dum animadvertimus et patule intuemur maximum grani defectum et penuri-
am in regnis et terris nostri, diuino iudicio et nostris peccatis exigentibus, inualen-
tes potissime in Civitatis et regno Maioricarum.197 

Les autoritats locals, mentre maldaven per garantir una oferta mínima i so-
cialment equilibrada de pa, col·laboraven, doncs, amb les jerarquies eclesiàstiques 
en l’organització de processons expiatòries per aplacar la ira divina i demanar 
l’arribada de blat d’ultramar.

197. AHRM, Pergamins, núm. 107; ed. P. Cateura, Política y finanzas, p. 465.



III. Edició





Els criteris de transcripció

S’ha procurat respectar al màxim les característiques gramaticals del text, tot i les 
seves deficiències ortogràfiques i sintàctiques. Per a facilitar-ne la lectura, emperò, 
s’ha normalitzat, d’acord amb els criteris actuals, la separació de les paraules i l’ús 
de les majúscules i les minúscules. 

S’han mantingut les dobles consonants inicials.
S’han incorporat els accents, l’apòstrof, el guionet i la dièresi. 
Quant a la puntuació, s’ha utilitzat amb cura, procurant adaptar-la a la redac-

ció concisa i poc curosa dels assentaments comptables, així com que fos uniforme 
al llarg del text. 

S’han desenvolupat totes les abreviatures sense assenyalar-les tipogràfica-
ment. 

Les addicions interlineals s’han inserit en el text, fent constar, en nota a peu de 
pàgina, tant l’inici i el final com la posició en manuscrit. 

Consten també a l’aparell crític els espais en blanc deixats per l’escrivà. 
S’ha prescindit dels mots cancel·lats, que s’han transcrit, emperò, en nota a 

peu de plana, tot indicant-ne també la ubicació gràfica. 
Quan les discordances de número o de gènere dificultaven la comprensió d’un 

paràgraf, s’han corregit, fent constar, a peu de plana, la grafia originària o afegint, 
entre parèntesis quadrats, les lletres necessàries en cursives. 

S’ha emprat el punt volat per a indicar les elisions que avui no tenen represen-
tació gràfica i en els casos d’aglutinació de les partícules pronominals u i us a la 
paraula anterior, quan aquesta no és una forma verbal. 

Les paraules de transcripció dubtoses s’han senyalat amb un signe d’interro-
gació entre claudàtors.
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Tot seguint els criteris emprats en les transcripcions de registres comptables 
per Federigo Melis1 i Rafel Conde,2 s’han substituït, en la columna de quantitats, 
les xifres romanes per les aràbigues, a fi de facilitar la comprovació de les sumes 
de final de pàgina, els càlculs i les anàlisis quantitatives. 

1. F. Melis, Documenti per la storia economica dei seccoli xiii-xvi, Florència, L. S. Olschki, 1972, 
passim; IDEM, Sulle fonti della storia economica: appunti/racolti alle lezioni del Prof. Federigo Melis; a 
cura di Bruno Dini, Milà, Cisalpino-Gogliardica, 1985, passim.

2. R. Conde Estudio tipológico de la documentación comercial y financiera medieval: Fuentes del 
Archivo de la Corona de Aragón, València, Universitat de València, 1981, passim.
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GF-2

Libre de dades e de reebudes que·ls honrats en [Pons] Sacoma e Miquel de Pachs, clauaris, 
han fet en l’any .MCCCLXX.quatre

1 r. 

GF/2
Núm. 166
En nom de Déu e de la sua gràcia. En aquest libre1 son scrites les dades e les reebudes 
que·ls honrats en Pons Sacoma e an Miquel de Pachs, clauaris de la Uniuersitat e Regna de 
Malorques, han fetes dels bens de la Uniuersitat en l’any .MCCCLXX.quatre

Fforen Jurats los honrats n’Ernau de Lopià, donzell, per los cauallers

Pagaments fets per cambis presos e tramesos 
en Pere de Gallinar per pagar censals morts e 
violaris e partida dels .Xm. florins d’Aragó en 
Barchinona

II

Joan Desportell 

per los ciutedans

Bernat Gili

Pagaments de salaris de Prohomens de Fora 
per uenir a Consell e star en Ciutat 

XII

Tomàs Serra

per los mercaders
Pons Des Camps

Pagaments fets per lo do de les .LXXXIIIm. 
lliures e per interessos d’aquelles, en cartes

XV

Guillem Sarocha, batifulla, per los menestrals

Pagaments de censals morts e violaris fets e 
que·s fan en Mallorques, en cartes

 XXVI

Ffo alet Mostessaff en aquest any en Nicolau 
Coha

Pagaments d’ajudes de forments, en cartes                                      
XXXIII

1. En el manuscrit, libri.
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[Pagaments] fets de forment comprats2 [de] 
[la] terra, per raó de la fam e de cambis3 per 
compra d’aquells forments e per messions 
fetes per aquells 

XLVIII

Foren cònsols de la mar en Anthoni Negra e 
Miquel Sebater. Fo jutga del Consolat en Gui-
llem Moragues

Pagaments fets a diuerses persones per raó de 
la prouisió del gra, en cartes 

LIIII

Fo cequier en Pere de Labià, donzell

Pagament de salaris ordinaris de la casa se-
gons es acustumat, en cartes 

LXXVII

Reebudes fetes en l’any .MCCCLXXII. per los 
honrats en Pons Sacoma e Miquel de Pachs, 
clauaris, en cartes

CXVIII
Pagaments d’ordinari e d’extraordinari e de 
missatgeries e de obres e altres coses, en car-
tes

 LXXXV

Reebudes de restes de .MCCCLXXII. 
CXX

Pagaments de fer execucions de deutes e de 
restitucions d’ajudes e imposicions

 C

Reebudes de restes de les imposicions e de del-
ma del bestiar de l’any .MCCCLXXIII. 

CXXII

Reebues fetes de les imposicions e ajudes de la 
Ciutat de .MCCCLXXIII. 

CXXX
Reebudes fetes de les imposicions e ajudes de la 
Ciutat de .MCCCLXXIIII. 

CXXXII
Reebuda de les imposicions de la carn de fora

CXXXIIII
Reebudes del VIè del vi de defora

  CXXXVII
Rebudes de moliges de fora, e

CXXXVIII

2. Falten ± vuit espais il·legibles.
3. Falten ± vuit espais il·legibles per degradació del paper.
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1 v.

Pagament de moliges en cartes del4

Reebudes e ajudes de les imposicions e ajudes 
de la Ciutat               

CX5

Reebudes de diuerses coses degudes a la terra 
en cartes 

CXXXXII
Reebudes de diuerses partides de forments 
uenuts per6 nom de la Uniuersitat 

CXXXXIII
Reebudes de cambis pagats per en Pere de 
Galliners en Barchinona 

 CXXXXIIII
Reebudes de prèstechs fets a la Uniuersitat

CXXXXV

4. Falten ± vint-i-tres espais il·legibles.
5. Falten ± set espais il·legibles per degradació del paper.
6. Segueix la cancel·lat.
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2 r.

…7 i son stats fets a diuerses persones
per8 [ca]mbis que.n Pere de Galinés a presos en
Barchinona e son stats tramesos de si per pegar

los violaris e sansals morts que aquesta Uniuersitat 
fa en Barchinona e altres lochs de Catalunya,

e per pegar partida del do dels .Xm. florins d’Aragó
que en aquest any foren donats al senyor rey.

A.

Appar per letra d’en 
Pere de Gallinés, que ree-
bé la dita quantitat e ma-
nament dels Jurats.

E àpoqua del dit Arnau 
Janer de la dita quantitat.

E són notades al dit Pere 
de Galliners en libre de 
notaments en cartes .XXV.

Primerament, auem pegat nos en Pons Sacoma e 
Miquel de Pachs, clauaris de la Uniuersitat e Reg-
na de Malorques, a n’Arnau Janer, cambiador de 
Malorques; e són per cambi de .CCXXXI. lliures 
.V. sous barchinonesos que·n Pere de Galinés, mer-
cader de Barsalona, axí com a síndich d’aquesta 
Uniuersitat, pres de cambi d’en Pere de Roqua-
crespa, mercader de Barchinona; segons que·n una 
letra per lo dit Pere de Galiners als honrats Jurats 
tramesa, feta a .XII. de daembre l’any .MCCCLXXI-
II., la qual fo presentada a .XVI. del dit mes e any, es 
contengut. A raó de .XV. sous .V. diners barchino-
nesos per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha, feta en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques a .IIII. de janer de l’any 
MCCCLXX quatre  300 ll.

Appar per letra del dit 
Pere de Gallinés que reebé 
la dita quantitat.

E manament dels Jurats.
E àpoqua d’en Jacme 

Aymerich.
E són notades al dit Pere 

de Galliners en lo libre 
de notaments, en cartes 
.XXV.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Aymerich, ciutedan de 
Malorques, e són per cambi de .CCXXIIII. lliures 
.VIIII. sous .I. diner barchinonesos que·l demunt dit 
Pere de Galinés pres en Barchinona d’en Jacme Des-
pug; segons que·n una letra per lo dit Pere als hon-
rats Jurats tramesa, feta en Barchinona a .XIX. de 
daembra l’any proper .MCCCLXXIII, la qual fo pre-
sentada als honrats Jurats de l’any .MCCCLXXIII., 
és contengut. A raó de .XV. sous .V. diners barchi-
nonesos per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga 
a ffer, agem albaran e àpocha feta en poder d’en Jac-
me Tordera, notari de Malorques, a .IIII. de janer de 
l’any .MCCCLXXIIII.  291 ll. 5 s. 

7. Falten ± dotze espais il·legibles per corrupció del paper.
8. Falten ± deu espais il·legibles per un forat del paper.
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Appar per letra del dit 
Pere de Gallinés que ree-
bé la quantitat de .CCC. 
lliures.

E manament dels Jurats, 
E àpoqua del dit Joan 

Gordiola.
E són notades en libre 

de notaments, en compta 
del dit Pere de Gallinés, en 
cartes .XXV.

Ítem, auem pagat a·n Johan Gordiola, mercader de 
Barchinona, e són per cambi de .CCXXXI. lliures  
.V. sous de barchinonesos que·n Pere de Galiners, 
mercader de Barchinona, axí con a síndich e pro-
curador d’aquesta Uniuersitat a pres en Barchinona 
d’en Pere Thomàs, de la dita Ciutat; segons que·n una 
letra per lo dit Pere de Galiners als honrats Jurats 
tramesa, feta en Barchinona a .X. de daembre l’any 
.MCCCLXXIII, la qual los fo presentada a .XVI. del 
dit mes e any. A raó de .XV. sous .V. diners barsalo-
nesos per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha feta en poder d’en Jacme 
Cordera, notari de Malorques, a .IIII. de janer de 
l’any MCCCLXX quatre  300 ll.

x Suma  891 ll. 5 s.

2 v. .MCCCLX[XIIII]

Restituïren la ca[r]ta de-
bitòria feta per lo dit Pere 
als dits Miquel Dusay [e]
Narcís[?] de Gualbes de 
letra al dit Pere de Gali-
ners.

E manament dels Jurats. 
E àpoques dues de 

.MCCCLX. ll. .XVIII. s.
Per què són [anotades] 

en libre de notaments, en 
compta [del] dit Pere, en 
cartes .XXV.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Satorra, donzell, 
e són per [cambi]9 de .MXXXXIII. lliures .VII. 
sous .I. diner barchinonesos que·n Pere de Galinés 
[mercader]10 de Barchinona, axí con a síndich e pro-
curador d’aquesta Un[iuersitat a]11 pres en Barchi-
nona d’en Aymerich Ducay e d’en Jacme de Gualbes 
[segons],12 que en una letra per lo dit Pere de Galinés 
als honrats Jurats [tramesa],13 feta en Barchinona a 
.XXX. de noembre de l’any .MCCCLXXIII., la qual 
les fo presentada a .V. de daembre del dit any. A raó 
de .XV. sous .IIII. diners barchinonesos per cascun 
reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem .II. alba-
rans e .II. àpoques per so con la dita cantitat pegam 
entra .II. pagues  1.360 ll. 18 s. 

 9. Il·legible per un forat al paper.
10. Il·legible per un forat al paper.
11. Il·legible per un forat al paper.
12. Falten ± nou espais il·legibles per un forat al paper.
13. Il·legible per un forat al paper.
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Letra d’en Pere de Ga-
llinés [en] la qual appar 
que ha reebudes les dites 
.CCC. lliures.

E manament dels Jurats.
E àpoqua de .CCC. lliu-

res. 
Per què [sien] notades al 

dit Pere de Gallinés en li-
bre de notaments, en car-
tes .XXV.

Ítem, auem pegat a·n Johan de Conieres, mercader 
de Malorques, e son per cambi de .CCXXXI. lliures, 
.V. sous barchinonesos que·l demunt dit Pere de Ga-
liners a pres en Barchinona d’en Gabriel de Bazers; 
segons que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als 
honrats Jurats tremessa, feta en Barchinona a .IX. 
de janer de l’any MCCCLXX quatre, la qual los fo 
presentada ha .XII. al dit mes e any, és contengut. A 
raó de .XV. sous .X. diners barchinonesos per cascun 
reyal muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha feta en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta ha .XX. de janer de l’any MCCCLXX 
quatre  300 ll.

Appar que·l dit Pere de 
Galiners los reebé per le-
tra sua, manament dels 
Jurats. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Rosset, mercader de 
Barchinona, e son per cambi de .CCCVIII. lliures  
.VI. sous. VIII. diners barchinonesos que·n Pere de  
Galiners axí con ha síndich e procurador d’aquesta  
Uniuersitat a pres en Barchinona d’en Pere Brunet e  
Pere Proensal, cambidors de Barchinona; segons

E àpoqua del dit Pere 
Rosset de .CCCC. lliures.

E són notades al dit 
Pere de Galiners en cartes 
.XXV.

 que·n una letra per lo dit Pere de Galiners als hon-
rats Jurats tramesa, feta en Barchinona, a .XVII. de 
janer de l’any MCCCLXX quatre, la qual los fo pre-
sentada a .XX. del dit mes e any, és contengut. A raó 
de .XV. sous .V. diners Barchinonesos per cascun 
reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albarà 
e àpocha feta en poder d’en Jacme Tordera, notari 
de Malorques, ha .II. de fabrer de l’any MCCCLXX 
quatre  400 ll.

Appar que·l dit Pere de 
Gallinés les reebé les dita 
quantitat.

E manament dels Jurats.
E àpoqua del dit Pere 

Narbona de .CC. lliures.
E són notades al dit Pere 

de Galliners cartes .XXV.

Ítem, auem pegat an Pere Nerbona, mercader de 
Malorques, e son per cambi de .CLIIII. lliures .III. 
sous .IIII. diners barchinonesos que·n Pere de Ga-
linés, mercader de Barchinona, axí con a síndich e 
procurador d’aquesta Uniuersitat, ha pres en Barchi-
nona d’en Johan de Montrog; segons que·n una le-
tra per lo dit Pere de Galinés als honrats Jurats tra-
mesa, feta en Barchinona a .VII. de janer de l’any 
MCCCLXX quatre, la qual les fo presentada a .XII. 
del dit mes e any, es contengut. A raó de .XV. sous  
.V. diners de barchinonesos per cascun reyal, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer, agem albaran e àpocha 
feta en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, ha .X. de fabrer de l’any MCCCLXX quatre  200 ll.

x Suma  2.260 ll. 18 s.
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3 r. .MCC[C]LX[X]IIII.
Appar que·l dit Pere de 

Galinés les reebé e haui 
letra sua.

E manament dels Jurats,
E àpoqua de .CCC. lliu-

res.
E són notades al dit Pere 

de Galliners en libre de 
notaments, en [cartes] 
.XXV.

Ítem, auem pegat a·n Johan Gordiola, mercader 
de Barchinona, e són per cambi de .CCXXXI. lliu-
res .XVII. [sous]14 de Barchinonesos que·n Pere 
de Galinés, mercader de Barchinona, axí con [a 
síndich]15 e procurador d’aquesta Uniuersitat pres 
en Barchinona d’en Pere Comes; segons que·n una 
letra per lo dit Pere de Galinés als honrats Jurats tra-
mesa, feta en Barsalona lo primer de fabrer de l’any 
.MCCCLXXIIII., la qual los fo presentada a .IIII. 
del dit mes e any, és contengut. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha, feta en poder d’en Jacme 
de Tordera, notari de Malorques, a .XVI. de fabrer 
de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de .XV. sous .V. di-
ners maya barchinonesos per cascun reyal, muntan

 
 300 ll.

Appar que·l dit Pere de 
Galliners reebé la dita 
quantitat per letra sua

E manament dels Jurats.
E àpocha.
Per què són notades en 

libre de notaments, en 
compta del dit Pere, en 
cartes .XXV.

Ítem, auem pegat an Johan Pagès, ciutedan de Ma-
lorques, e són per cambi de .LXXVII. lliures .V. sous 
.X. diners barchinonesos, e són per cambi que·l de-
munt dit Pere de Galinés pres en Barchinona de si 
matex; segons que·n una letra per lo dit Pere de Ga-
linés als honrats Jurats, tramesa, feta en Barchinona 
a .II. de fabrer de l’any MCCCLXX quatre, la qua los 
fo presentada a .IIII. del dit mes e any, és contengut.  
A raó de .XV. sous .V. diners maya barchinonesos 
per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albran dels honrats Jurats e àpocha feta en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, a XVII. 
de fabrer de l’any MCCCLXX quatre  100 ll.

Appar que·l dit Pere 
de Gallinés reebé la dita 
quantitat per letra sua.

E manament.
E àpoqua.
Per què són notades al 

dit Pere de Gallinés en 
son compta, en cartes 

.XXV.

Ítem, auem pegat an Berenguer Descamps, merca-
der de Malorques, e són per cambi de .CLIII. lliures 
.XI. sous .VIII. diners de barchinonesos, qu·el de-
munt dit Pere de Galiners a pres en Barchinona d’en 
Ffrancesch Descamps, fill del demunt dit Berenguer; 
segons que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als 
honrats Jurats tramesa, feta en Barchinona a .II. de 
fabrer de l’any .MCCCLXXIIII., la qual les fo presen-
tada a .VII. del dit mes e any, és contengut. A raó de 
.XV. sous .V. diners maya per cascun reyal, muntan. 
E d’aquesta paga a ffer agem albarà e àpocha feta en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XXII. de fabrer de l’any .MCCCLXXIIII.  200 ll.

14. Segueix una quantitat de diners il·legible per un forat del paper.
15. Il·legible per un forat al paper.
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Axí appar que·l dit Pere 
de Gallinés reebé la dita 
quantitat per letra sua.

E manament dels Jurats
E àpoqua.
E són notades en comp-

ta del dit Pere de Galli-
ners, en cartes .XXV.

Ítem, auem pegat an Johan Pagès, ciutedà de Ma-
lorques, e són per cambi de .LXXXX. lliures .XV. 
sous .X. diners barchinonesos que·l dit Pere de Ga-
linés a pres en Barchinona de moneda del dit Johan; 
segons que·n una letra per lo dit Pere de Galinés 
als honrats Jurats tramesa, feta a .XIII. de fabrer 
de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los fo presenta-
da a .XX. del dit mes e any, és contengut. A raó de  
.XV. sous .VI. diners barchinonesos per cascun reyal, 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albarà e àpo-
cha feta en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, ha .I. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.

 117 ll. 3 s.

x Suma  717 ll. 3 s.
3 v. .MCCCLXXIIII.

Axí appar per letra que·l 
dit Pere de Galliners reebé 
la dita quantitat.

E manament. 
E àpoqua.
E són notades al dit Pere 

de Galliners, [en] cartes 
.XXV.

Ítem, auem pegat a·n Johan Pagès, ciutedan de Ma-
lorques, [e] són per cambi de .CLV. lliures barchino-
neses que·n Pere de Galinés, mercader de Barchino-
na, con a síndich e procurador d’aquesta Uniuersitat 
a pres en16 de moneda que tania del dit Johan; segons 
que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als honrats 
Jurats tramesa, feta en Barchinona a .VI. de fabrer 
l’any .MCCCLXXIIII, la qual los fo presentada a 
.XIII. del dit mes e any, és contengut. A raó de .XV. 
sous .VI. diners per cascun reyal, muntan. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e feu àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .I. 
de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  200 ll.

Axí appar per letra que·l 
dit Pere de Gallinés ha 
reebudes les dites .CL. 
lliures. 

E hauí manament e àpo-
qua.

E són notades al dit Pere 
de Gallinés en [cartes] 
.XXV.

Ítem, auem pegat a·n Pere Humbert, paliser de 
Malorques, e són per cambi que·l demunt dit Pere 
de Galiners pres en Barchinona d’en Francesch de 
Manleu de .CXVI. lliures .XVII. sous .VI. diners 
barchinonesos; segons que·n una letra per lo dit Pere 
de Galinés als honrats Jurats tramesa, feta en Barchi-
nona a .XV. de fabrer l’any .MCCCLXXIIII., los fo 
presentada a .XXIII. del dit mes e any, és contengut. 
A raó de .XV. sous .VII. diners barchinonesos per 
cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e feu àpocha en poder d’en Jacme de Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .IIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  150 ll.

16. Falten ± sis espais, il·legibles per un forat del paper.
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Axí appar per letra del 
dit Pere de Gallinés com 
conffessa hauer haudes 
les dites .CCC. lliures. 

E hauí àpoqua e mana-
ment.

E són notades al dit Pere 
en .XXV.

Ítem, auem pegat a Maneto Bonsenyor, mercader 
de Piza, e són per cambi de .CCXXXIII. lliures .II. 
sous .VI. diners barchinonesos que·l demunt dit 
Pere de Galinés a pres en Barchinona de Lapo Soldi-
ni, mercader de Toscana; segons que·n una letra per 
lo dit Pere de Galinés als honrats Jurats tramesa, feta 
en Barchinona a .XV. de fabrer l’any .MCCCLXXIIII, 
la qual los fo presentada a .XX. del dit mes e any, 
és contengut. A raó de .XV. sous .VI. diners maya 
barchinonesos per cascun reyal, muntan. E d’aques-
ta paga a fer agem albaran dels honrats Jurats e àpoc-
ha feta en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, feta a .IIII. de marts de l’any MCCCLXX 
quatre  300 ll.

Axí appar per letra que·l 
dit Pere de Gallinés reebé 
la dita quantitat. 

E hauí manament e àpo-
qua.

E són notades al dit Pere 
cartes .XXV.

Ítem, auem pegat a·n Pere Martí, mercader de Ma-
lorques, e són per cambi de .CLV. lliures .VIII. sous 
.IIII. diners barchinonesos que·l demunt dit Pere de 
Galinés a pres en Barchinona d’en Berenguer Mar-
tí; sagons que en una letra per lo dit Pere de Gali-
nés als honrats Jurats tramesa, feta a .XV. de fabrer 
de l’any .MCCCLXXIIII, la qual los fo presentada 
a .XXII. del dit mes e any, és contengut. A raó de 
.XV. sous .VI. diners maya barchinonesos per cas-
cun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem al-
baran e àpocha feta en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  200 ll.
x Suma  850 ll.

4 r. .MCCCLXXIIII.
Axí appar per letra del 

dit Pere de Gallinés.
E manament.
E àpoqua.
E són notades al dit Pere 

en libre de notaments, 
[en] cartes .XXV.

Ítem, auem pegat a·n Pere Martí, mercader de Ma-
lorques, e són per cambi de .CCCLXXXVIII. lliu-
res .X. sous .X. diners barchinonesos que·n Pere de 
Galiners, axí com a síndich e procurador de la Uni-
uersitat e Regne de Malorques a pres en Barchino-
na d’en Berenguer Martí, mercader de Barchinona; 
segons que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als 
honrats Jurats tramesa, feta en Barchinona a .XXIII. 
de fabrer de l’any MCCCLXX quatre, la qual los fo 
presentada a .XXVI. del dit mes e any, és contengut.  
A raó de .XV. sous .V. diners maya barchinonesos 
per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e feu àpocha feta en poder d’en Jacme 
de Tordera, notari de Malorques, feta a .V. de abril de 
l’any .MCCCLXXIIII.  500 ll
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Aquest cambi no fo pe-
gat assí, ans tornà atràs, 
per que·l dempnam d’assí. 

Les taules de la present 
carta són stades cobrades 
e enfilades en lo fill de les 
taules del present any, axí 
com a nulles.

Ítem, auem pegat a·n Pere Rosset, mercader de 
Barchinona, e són per cambi de .DCCLXX. lliu-
res .XVI. sous .VIII. diners barchinonesos que·l 
dit Pere de Galinés a pres en Barchinona d’en Pere 
Brunet e Pere Proensal, cambiadors de Barchi-
nona; segons que·n una letra per lo dit Pere de 
Galinés als honrats Jurats tramesa, feta en Barchi-
nona a .XXIII. de fabrer l’any .MCCCLXXIIII, la 
qual los fo presentada a .XXVI. del dit mes e any, 
és contengut. A raó de .XV. sous .VI. diners maya 
barchinonesos per cascun reyal, muntan. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e feu àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .VIII. de marts de l’any MCCCLXX quatre17-

 

1.000 ll. 
Axí appar per letra que·l 

dit Pere de Gallinés reebé 
la dita quantitat.

E manament dels Jurats. 
E àpoqua.
E són notades al dit Pere 

de Gallinés, [en] cartes 
.XXV.

Ítem, auem pegat a·n Pere Martí, mercader de Ma-
lorques, e són per cambi de .CCCLXXIIII. lliures 
.VII. sous .VI. diners barchinonesos que·l demunt 
dit Pere de Galinés a pres en Barchinona d’en Be-
renguer Martí, mercader de la dita ciutat de Barchi-
nona; segons que·n una letra per lo dit Pere de Ga-
linés als honrats Jurats tramesa, feta en Barchinona 
a .XV. de marts de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los 
fo presentada a .XXI. del dit mes e any, és contengut. 
A raó de .XV. sous .IIII. diners maya barchinonesos 
per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha feta en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, a .V. d’abril de l’any 
.MCCCLXXIIII.  500 ll.

Aquest cambi no fo pe-
gat assí ans tornà atràs, 
per que·l dempnam d’essí.

Les taules de la present 
[carta] foren cobrades e 
són enfilades en lo enfila-
ment dels cambis presos 
per en Pere de Gallinés.

E són nulles.

Ítem, auem pegat a·n Joan Vidal, mercader de Ma-
lorques, e són per cambi de .CLIIII. lliures .XI. sous 
.VIII. diners barchinonesos que·l demunt dit Pere de 
Galinés a pres en Barchinona d’en Ramon Salean[?] 
segons que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als 
honrats Jurats tramesa, feta en Barchinona a .XV. de 
marts de l’any .MCCCLXXIIII, la qual los fo presen-
tada a .XXI. del dit mes e any, és contengut. A raó de 
.XV. sous .V. diners maya barchinonesos per cascun 
reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran 
e àpocha feta en poder d’en Jacme de Tordera, notari 
de Malorques, a .V. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.18  200 ll.

x Suma  1.000 ll.

17. Tot l’assentament ratllat.
18. Tot l’assentament ratllat.
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4 v. .MCCCLXXIIII.
Aquest cambi no fo pe-

gat ans tornà atràs, per 
que·l dampnam d’essí. 

Ítem, auem pegat a Maneto Bonsenyor, mecader 
pizà, [e son]19 per cambi de .CCCLXXXIII. lliures 
.VI. sous .VIII. diners barchinonesos que·n Pere de 
Galinés, mercader de Barchinona, axí com a procu-
rador d’aquesta Uniuersitat, a pres en Barchinona 
de mestre Johan Folgi; segons que·n una letra per lo 
dit Pere de Galinés als honrats Jurats tramesa, feta a 

Les taules de la present 
[carta] foren cobrades e 
són enfilades en lo enfila-
ment dels cambis presos 
per en Pere de Gallinés.

E són nulles.

.XXI. de marts de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los 
fo presentada a .XXVIII. del dit mes e any, és conten-
gut. A raó de .XV. sous .IIII. diners barchinonesos 
per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer, 
agem albaran de·ls e feu àpocha en poder d’en Jacme 
de Tordera, notari de Malorques, feta a .X. d’abril de 
l’any .MCCCLXXIIII.20

 500 ll.
Axí appar per letra d’en 

Pere de Galliners que la 
dita quantitat ells rebeé. 

E auí manament e àpo-
qua.

E són notades al dit Pere 
en libre de notaments, en 
cartes

.XXV.

Ítem, auem pegat a·n Pere Saforteza, mercader de 
Malorques, e són per cambi de .CCCLXXXIIII. lliu-
res, .VII. sous .VI. diners barchinonesos que·l de-
munt dit Pere de Galinés a pres en Barchinona d’en 
Gabriel de Basers, mercader d’aquesta ciutat; segons 
que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als hon-
rats Jurats tremessa, feta en Barchinona a .XXVII. de 
marts de l’any MCCCLXX quatre, la qual los fo pre-
sentada a .I. de abril del dit any, és contengut. A raó 
de .XV. sous .IIII. diners maya barchinonesos per 
cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha feta en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta ha .XX. de janer de l’any 
MCCCLXX quatre  500 ll.

Axí appar per letra d’en 
Pere de Galliners que ree-
bé la dita quantitat.

E hauí manament e àpo-
qua.

E són notades al dit Pere 
de Gallinés en [cartes] 
.XXV.

Ítem, auem pegat a la nobla madona Izabell, mu-
ller del noble mossèn Olfo de Pròxida, gouernador 
en lo Regna de Malorques, e són per cambi de .L. 
lliures .XII. sous barchinonesos que·l demunt dit 
Pere de Galinés auia pres en Barsalona d’en Bernat 
Bertran, cambiador de la dita ciutat de Barchinona; 
segons que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als 
honrats Jurats tramesa, feta en Barchinona a .XIII. de 
abril de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los fo presen-
tada a .XXI. del dit mes, és contengut. A raó de .XV. 

19. Il·legible per un forat al paper.
20. Tot l’assentament ratllat.
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sous .IIII. diners barchinonesos per cascun reyal, 
muntan. E d’aquesta paga a fer agem albaran e àpo-
cha feta en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, a .XXI. de abril de l’any .MCCCLXXIIII. 66 ll.

Letra del dit Pere de Ga-
lliners que reebé la dita 
quantitat.

E hauí manament e àpo-
qua.

E són-li notades en libre 
de notaments, en [cartes] 
.XXV.

Ítem, auem pegat a·n Pere Saforteza, mercader de 
Malorques, e són per cambi de .CCXXVIIII. lliures, 
.VII. sous .VI. diners barchinonesos que·l demunt 
dit Pere de Galiners a pres en Barchinona d’en Ga-
briel de Basers, mercader de Malorques; segons 
que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als hon-
rats Jurats tremessa, feta en Barchinona a .XI. d’abril 
de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los fo presentada 
a .XVIII. del dit mes e any, és contengut. A raó de 
.XV. sous .III. diners maya barchinonesos per cascun 
reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran 
e àpocha feta en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta ha .X. de mag de l’any .MCCCLXX.
quatre  300 ll.
x Suma  866 ll.

5 r. .MCCCLXXIIII.
Letra del dit Pere de Ga-

llinés per què appar que 
reebé la dita quantitat. 

E hauí manamet e àpo-
qua.

E sen-li notades en libre 
de notaments, en cartes 
.XXV.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Aymerich, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .CCCLXXVIII. 
lliures .II. sous21 barchinonesos que·n Pere de Gali-
nés, mercader de Barchinona, axí com a síndich e 
procurador de la Uniuersitat e Regna de Malorques, 
a pres en Barchinona d’en Ramon Holiuer, merca-
der de Barchinona; segons que·n una letra per lo dit 
Pere de Galinés als honrats Jurats tramesa, feta a .III. 
de mag de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los fo pre-
sentada a .VIII. del dit mes e any, és contengut. A 
raó de .XV. sous .I. diner maya barchinonesos per 
cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha feta en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .XX. de mag de l’any 
.MCCCLXXIIII.  500 ll.

21. Falten ± sis espais il·legibles.
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La letra del dit Pere de 
Galliners. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades al dit Pere 
de Galliners cartes .XXV.

Ítem, auem pegat a la nobla madona Izabell, muller 
del nobla mossèn n’Olfo de Pròxida, gouernador en 
lo Regna de Malorques, e són per cambi de .L. lliures 
.X. sous .VII. diners barchinonesos que·l demunt dit
Pere de Galiners a pres en Barchinona d’en Bernat 
Bertran, cambiador de la dita Ciutat; segons que·n 
una letra per lo dit Pere de Galinés als honrats Jurats 
tramesa, feta en Barchinona a .XXX. de mag de l’any 
.MCCCLXXIIII. la qual los fo presentada lo primer 
dia de juny del dit any, és contengut a raó de .XV. 
sous .I. diner barchinonesos per cascun reyal, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e feu àpo-
cha en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Ma-
lorques, feta .III. de juny de l’any .MCCCLXXIIII. 67 ll.

Axí appar per letra del 
dit Pere de Galiners. 

E hauí albarà de mana-
ment dels Jurats. 

E àpoqua.
E són notades al dit Pere 

en libre de notaments, 
[en] cartes .XXV.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Giner, mercader de 
Barchinona, e són per cambi de .CLII. lliures .I. sou 
.VIII. diners barchinonesos que·l demunt dit Pere de 
Galiners a pres en Barchinona del dit Guillem Janer; 
segons que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als 
honrats Jurats tramesa, feta en Barchinona a .XIII. 
de mag de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los fo pre-
sentada a .XXIIII. del dit mes e any, és contengut. A 
raó de .XV. sous .II. diners maya per cascun reyal, 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran dels 
honrats Jurats e fem àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .V. de juny de 
l’any .MCCCLXXIIII.  200 ll.

Axí appar per letra del 
dit Pere de Galiners. 

E hauí manament e àpo-
qua.

E són notades al dit Pere 
en libre de notaments en 
cartes .XXV.

Ítem, auem pegat a·n Johan Torrabadal, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .CLXXXIX. lliures 
.XI. sous .VIII. diners barchinonesos que·l demunt 
dit Pere de Galiners a pres en Barchinona d’en Ber-
nat Sapila, mercader de Barchinona; segons que·n 
una letra per lo dit Pere de Galinés als honrats Jurats 
tramesa, feta en Barchinona a .XX. de mag de l’any 
.MCCCLXXIIII., la qual los fo presentada a .XXV. 
del dit mes e any, és contengut. A raó de .XV. sous 
.II. diners barchinonesos per cascun reyal muntan. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha feta en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .V. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.  250 ll.
x Suma  1.017 ll.



94 El “Llibre de dades e de rebudes”

5 v. .MCCCLXXIIII.
Axí appar per letra del 

dit Pere. 
E hauí manament e àpo-

qua de la dita quantitat.
E són notades al dit Pere 

de Gallinés, en cartes 
.XXV.

Ítem, auem pegat a·n Guillem de Pachs, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .CLI. lliures .XIII. 
sous .IIII. diners barchinonesos que·l honrat en Pere 
de Galiners, mercader de Barchinona, axí com a sín-
dich e a procurador d’aquesta Uniuersitat, pres en 
Barchinona d’en Nicolau Barguès; segons que·n una 
letra per lo dit Pere de Galinés als honrats Jurats tra-
mesa, feta en Barchinona a .XIX. de mag [de] l’any 
present, la qual los fo presentada a .XXV. del dit mes 
e any, és contengut. A raó de .XV. sous .II. diners de 
barsalonesos per cascun reyal muntan. E d’aquesta 
paga a fer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me Tordera, notari de Malorques, feta a .VI. de juny 
de l’any .MCCCLXXIIII.  200 ll.

Axí appar per letra del 
dit Pere de Galiners. 

E hauí manament e àpo-
qua de la quantitat.

E són notades en libre de 
notaments, en compta del 
dit Pere, [en] cartes .XXV.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Holiuer, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .CLI. lliures .XIII. 
sous .IIII. diners barchinonesos que·l dit Pere de Ga-
linés a pres en Barchinona d’en Pere Soltzina; segons 
que·n una letra per lo dit Pere de Galiners als hon-
rats Jurats tramesa, feta en Barchinona a .XXII. de 
mag de l’any MCCCLXX quatre, la qual los fo pre-
sentada a .XXVI. del dit mes e any, és contengut. A 
raó de .XV. sous .II. diners per cascun reyal, muntan. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha feta en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .IX. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.  200 ll.

Axí appar per letra del 
dit Pere de Galiners.

E hauí manament e àpo-
qua.

E són-li notades en libre 
de notaments, en cartes 
.V.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Barrat, mercader de 
Gerona, e són per cambi de .CL. lliures .XVI. sous 
.VIII. [diners] barchinonesos que·l demunt dit Pere 
de Galinés a pres en Barchinona d’en Ramon Ho-
liuer, mercader de la dita ciutat; segons que·n una 
letra per lo dit Pere de Galiners als honrats Jurats 
tramesa, feta a .XXIX. de mag prop pessat, la qual 
los fo presentada a .II. dies del mes de juny de l’any 
.MCCCLXXIIII, és contengut. A raó de .XV. sous .I. 
diner de barchinonesos per cascun reyal, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha feta en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XII. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.  200 ll.
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Axí appar per letra del 
dit Pere de Galiners. 

E hauí manament e àpo-
qua.

E són notades al dit Pere 
de Gallinés en libre de no-
taments, en cartes .V.

Ítem, auem pegat a·n Jordi d’Ancona, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .CCCCLII. lliu-
res .X. sous barchinonesos que·l demunt dit Pere de 
Galinés a pres en Barchinona d’en Berenguer Mar-
tí, de la dita ciutat; segons que·n una letra per lo dit 
Pere de Galiners als honrats Jurats tramesa, feta en 
Barchinona a .VIII. de juny de l’any .MCCCLXX 
IIII., la qual los fo presentada a .XI. del dit mes e any 
és contengut a raó de .XV. sous .I. diner barchinone-
sos per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXIII. de juny de l’any 
.MCCCLXXIIII.  600 ll.

x Suma  1.200 ll.
6 r. .MCCCLXXIIII.
Axí appar per letra del 

dit Pere. 
E hauí manament e àpo-

qua de la dita quantitat.
E són-li notades en libre 

de notaments, en cartes 
.XXV.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Aymerich, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .CCLXXXVII. 
lliures .VII. sous .VI. diners que·n Pere de Galinés, 
mercader de Barchinona, axí com a síndich e pro-
curador d’aquesta Uniuersitat, a pres en Barchinona 
d’en Nicolau Muntenyana, cambiador de Barchino-
na; segons que·n una letra per lo dit Pere de Gali-
nés als honrats Jurats tramesa, feta en Barchinona 
a .XII. de juny de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los 
fo presentada ha .XVII. del dit mes e any, és con-
tengut. A raó de .XV. sous .I. diner maya barchino-
nesos per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a 
fer agem albarà e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .I. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  380 ll.

Axí appar per letra del 
dit Pere. 

E hauí manament e àpo-
qua.

E són-li notades en libre 
de notaments, en cartes 
.XXV.

Ítem, auem pegat a·n Joan Torrabadal, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .CL. lliures .XVI. 
sous .VIII. diners barchinonesos que·l demunt dit 
Pere de Galiners a pres en Barchinona d’en Bernat 
Sapila, mercader de la dita ciutat; segons que·n una 
letra per lo dit Pere de Galiners als honrats Jurats 
tramesa, feta en Barchinona a .XXIII. de juny de 
l’any .MCCCLXXIIII. la qual los fo presentada a 
.XXVII. del dit mes e any, és contengut. A raó de 
.XV. sous .I. diner barchinonesos per cascun reyal,
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muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran dels 
honrats Jurats e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .VIII. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  200 ll.

Axí appar per letra del 
dit Pere de Galliners. 

E hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

E són notades al dit Pere 
en libre de notaments, en 
cartes .XXV.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Aymerich, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .CCCI. lliures 
.XIII. sous .IIII. diners barchinonesos que·l demunt 
dit Pere de Galinés, a pres en Barchinona d’en Ra-
mon Holiuer, mercader de la dita Ciutat; segons que, 
per letra del dit Pere als honrats Jurats tramesa, feta 
en Barsalona a .XII. de juny de l’any .MCCCLXX.
quatre, la qual los fo presentada a .XVI. del dit mes 
e any, és contengut. A raó de .XV. sous .I. diner per 
cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XII. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  400 ll.

Axí appar per letra del 
dit Pere de Galliners. 

E hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat. 

E són notades al dit Pere 
de Galliners en cartes 
.XXV.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Obrer, preuera, e són 
per cambi de .DCCLIIII. lliures .III. sous .IIII. diners 
barchinonesos que·l demunt dit Pere de Galiners ha 
pres en Barchinona del dit Ramon Obrer; segons 
que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als honrats 
Jurats tramesa, feta en Barchinona a .XXIII. de juny 
de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los fo presentada a 
.X. de juliol del dit any, és contengut. A raó de .XV. 
sous .I. diner per cascun reyal, muntan. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran dels honrats Jurats e feu 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .XX. de juliol de l’any .MCCCLXXIIIIo.  1.000 ll.
x Suma  1.980 ll.

6 v. .MCCCLXXIIII.
Axí appar per letra del 

dit Pere de Galliners. 
E hauí manament e àpo-

qua.
E són notades al dit 

Pere de Gallinés en cartes 
.XXV.

Ítem, auem pegat a·n Ffalip de Balig, mercader de 
Malorques, e són per cambi de .C. lliures barchinone-
ses que·n Pere de Galinés, mercader de Barchinona, 
axí com ha síndich e procurador d’aquesta Uniuersi-
tat, a pres en Barchinona d’en Martí Pons, mercader 
de Malorques; segons que en una letra per lo dit Pere 
de Galinés als honrats Jurats tramesa, feta en Barchi-
nona a .X. dies de juliol de l’any .MCCCLXXIIII., la 
qual los fo presentada a .XIII. diez del dit mes e any, 
és contengut. A raó de .XV. sous .I. diner barchino-
nesos per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a
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ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXIIII. de juli-
ol de l’any .MCCCLXXIIII.  132 ll. 12 s.

Axí appar per letra del 
dit Pere.

E manament. 
E àpoqua. 
E són notades en libre de 

notaments al dit Pere de 
Gallinés, en cartes .XXV.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Joli, mercader de 
Malorques, e són per cambi de .LVI. lliures .XI. sous 
.VII. diners barchinonesos que·l demunt dit Pere 
de Galinés ha pres en Barchinona d’en Gabriel de 
Basets, mercader de Malorq[u]a; segons que·n una 
letra per lo dit Pere de Galinés als honrats Jurats 
tramesa, feta en Barchinona a .IIII. de juliol de l’any 
MCCCLXX quatre, la qual los fo presentada ha .VIII. 
del dit mes e any, és contengut. A raó de .XV. sous 
.II. diners barchinonesos per cascun reyal, muntan. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXIIII. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  74 ll. 12 s. 4

Axí appar per letra del 
dit Pere. 

E hauí manament e àpo-
qua.

E són notades al dit Pere 
de Gallinés en libre de no-
taments, en cartes .XXV.

Ítem, auem pegat a n’Andreu Rossinyol, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .XXXVII. lliu-
res .XIIII. sous .XI. diners barchinonesos que·l de-
munt dit Pere de Galinés a pres en Barchinona d’en 
Ffrancesch Genestar, de la dita ciutat; segons que·n 
una letra per lo dit Pere de Galinés als honrats Ju-
rats tramesa, feta en Barchinona a .X. de juliol de 
l’any MCCCLXX quatre, la qual los fo presentada ha  
.XIIII. del dit mes e any, és contengut. A raó de .XV. 
sous .II. diners barchinonesos per cascun reyal, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXVII. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  49 ll. 15 s. 6

Axí appar per letra del 
dit Pere. 

E hauí manament e àpo-
qua.

E són notades al dit Pere 
de Gallinés en cartes .XL. 
del libre de notaments.

Ítem, auem pegat a la nobla madona Izabell, mu-
ller del nobla mossèn n’Olfo de Pròxida, gouernador 
del Regna de Malorques, e són per cambi de .CXX. 
lliures .XVIII. sous .IIII. diners barchinonesos que·l 
demunt dit Pere de Galinés a pres en Bachinona d’en 
Bernat Bertran, cambiador de la dita ciutat; segons 
que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als hon-
rats Jurats tramesa, feta en Barchinona a .V. de juliol 
de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los fo presentada a 
.VIII. del dit mes e any, es contengut. A raó de .XV. 
sous .I. diners barchinonesos per cascun reyal, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
feta en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Ma-
lorques, ha .XXI. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.
x Suma

 160 ll.
 416 ll. 19 s. 10 d.
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7 r. .MCCCLXXIIII.
Axí appar per letra del 

dit Pere. 
E hauí manament e àpo-

qua.
E són notades al dit Pere 

de Gallinés en libre de no-
taments, en cartes .XL.

Ítem, auem pegat a n’Aymós de Vilanova, come-
nador de la caza de Sent Antoni de Vianes, e són 
per cambi de .DCCLIIII. lliures .III. sous .III. di-
ners que·l honrat en Pere de Galinés, axí com a sín-
dich e a procurador d’aquesta Uniuersitat, ha pres 
en Barchinona d’en Ramon Obrer, preuera; segons 
que·n una letra per lo dit Pere de Galiners als hon-
rats Jurats tramesa, feta en Barchinona a .V. de juliol 
de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los fo presentada ha 
.VIII. del dit mes e any, és contengut. A raó de .XV. 
sous .I. diner barchinonesos per cascun reyal, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XXXI. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  1.000 ll.

Axí appar per letra del 
dit Pere.

E hauí manament e àpo-
qua.

E són notades al dit Pere 
de Galliners en cartes .XL. 

Ítem, auem pegat a·n Ramon Holiuer, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .DIII. lliures, 
sous22 .VII. diners barchinonesos que·l demunt 
dit Pere de Galinés a pres en Barchinona d’en Pere 
Holiuer, de la dita ciutat; segons que·n una letra 
per lo dit Pere de Galinés als honrats Jurats trame-
sa, feta en Barchinona a .XXIIII. de juliol de l’any  
MCCCLXX quatre la qual los fo presentada a 
.XXVII. del dit mes e any és contengut. A raó de .XV. 
sous .I. diner barchinonesos per cascun reyal, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .VII. de d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  667 ll.

Axí appar per letra del 
dit Pere, ut supra. 

E hauí manament e àpo-
qua.

E són notades al dit Pere 
de Galliners en libre de 
notaments, en cartes .XL.

Ítem, auem pegat a Mestre Ffrancesch de Cabrens, 
mestre en arts, e són per cambi de .CCCCLXXXVII. 
lliures .X. sous barchinonesos que·l demunt dit Pere 
de Galinés a pres en Barchinona del dit Mestre Ffran-
cesch; segons que·n una letra per lo dit Pere de Ga-
linés als honrats Jurats tramesa, feta en Barchinona 
a .XVI. de juny de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los 
fo presentada a23 de24 del dit any és contengut. A raó

22. La quantitat dels sous en blanc.
23. Segueixen ± sis espais en blanc.
24. Segueixen ± sis espais en blanc.
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de .XV. sous barchinonesos per cascun reyal, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta ha .VII. de d’agost de l’any .MCCCLXXIIII  650 ll.

Axí appar per letra del 
dit Pere. 

E haui manament e àpo-
qua.

E són notades al dit Pere 
de Galliners en libre de 
notaments, en cartes .XL.

Ítem, auem pegat a Mestre Ffrancesch de Cabrens, 
mestre en arts, e són per cambi de .XXXXII. lliures 
barchinoneses que·l demunt dit Pere de Galinés ha 
pres en Barchinona del dit mestra Ffrancesch; se-
gons que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als 
honrats Jurats tramesa, feta en Barchinona a .XX. 
de juny de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los fo pre-
sentada a25 de26 del dit any, és contengut. A raó de 
.XV. sous barchinonesos per cascun reyal, muntan. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran dels honrats Ju-
rats e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta ha .VII. d’agost de l’any MCCCLXX 
quatre

 56 ll.

x Suma  2.373 ll.
7 v. .MCCCLXXIIII.

Axí appar per letra del 
dit Pere de Galiners. 

E haui manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

E són-li notades en libre 
de notaments, en cartes 
.XL.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Tudela, cambiador de 
Malorques, e són per cambi de .XL. lliures, sous,27 
diners28 maya barchinonesos que·l honrat en Pere de 
Galinés, mercader de Barchinona, axí com a síndich 
e procurador d’aquesta Uniuersitat, a pres en Barchi-
nona d’en Guillem Sunyer, de la dita ciutat; segons 
que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als honrats 
Jurats tramesa, feta en Barchinona a .XXIIII. de juli-
ol de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los fo presentada 
a .XXIX. del dit mes e any és contengut. A raó de 
.XV. sous .II. diners barchinonesos per cascun reyal, 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran dels 
honrats Jurats e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XI. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  52 ll. 15 s.

25. Falten ± sis espais.
26. Falten ± sis espais.
27. La quantitat dels sous en blanc.
28. La quantitat dels diners en blanc.
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Idem ut supra. 
E restituírem lo mana-

ment e àpoqua de la dita 
quantitat.

E és cert que de les dites 
.DCXLVI. reyals fem ree-
buda los dits clauaris en 
cartes .CXLIIII. del pre-
sent libre.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Vilalonga, mercader 
de Malorques, e són per recambi que·n Johan de 
Cutxó, mercader de Barchinona, a aut a rependra en 
Barchinona per pegar así matex aquells .DCXLVI. 
reyals que nos auíem assí rebuts del dit Pere de Vila 
Longa, a raó de .XV. sous .VII. diners barchinonesos 
per cascun reyal, qui muntauan .DIII. lliures .VI. 
diners .X. sous barsalonesos, el qual deuía ésser 
complit en Barchinona al dit Johan de Cutxó per en 
Pere de Galinés, síndich de la Uniuersitat. Lo qual 
cambi lo dit Pere de Galinés no a complit, con no 
agués moneda de la Uniuersitat, per què lo dit Jo-
han de Gitxé ach a rependra lo dit cambi, a raó de 
.XV. sous barchinonesos per cascun reyal, perquè s’a 
desauensat en lo dit rapreniment .XXV. lliures .II. 
sous .V. diners; segons que·n una letra per lo dit Pere 
de Galinés als honrats Jurats tramesa, la qual fo feta 
a .X. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII. e la qual los fo 
presentada a .XVI. del dit mes e any, és contengut. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XXII. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  671 ll. 2 s. 5

Idem ut supra
E restituí per manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

E és çert que de les dites 
.D. reyals d’or fan rebuda 
los dits clauaris en cartes 
.CXLIIII. del present [li-
bre].

Ítem, auem pegat a·n Bernat Serdà, mercader de 
Malorques, e són per cambi de .CCCLXXXVII. 
lliures .X. sous .X. diners barchinonesos, les quals 
en Ffrancesch Des Camps, fill d’en Berenguer Des 
Camps, mercader de Malorques, stant a Barsalona, 
a haudes a pegar per la Uniuersitat a·n Pere Brunet 
e Pere Proensal, cambiadors de Barchinona, per 
aquells .D. reyals d’or que·l dit Bernat Serdà auia assí 
presos de cambi, per prechs de la Uniuersitat, d’en 
Bernat de Cantagrill, mercader de Perpenyà. Los 
quals .D. reyals d’or en Pere de Galinés, mercader 
de Barchinona, axí com a síndich d’aquesta Uni-
uersitat, deuia complir al dit Ffranesch Des Camps; 
lo qual Pere lo dit cambi no a complit, per so con 
no tenia moneda de la Uniuersitat, per la qual cosa 
lo dit Ffrancesc Des Camps a aut a rependra lo dit 
cambi per pegar aquell al dit Pere Brunet e Pere 
Proensal, en lo qual repreniment s’a[n] desauensa-
des .XVIII. lliures .I. sou .II. diners; muntan per tot. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXII. de d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  518 ll. 1 s. 2
x Suma  1.241 ll. 18 s. 7
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8 r. .MCCCLXXIIII.
Axí appar per letra del 

dit Pere de Galliners. 
E hauí manament e àpo-

qua. 
E és cert que dels dits .D. 

reyals fan reebuda los dits 
clauaris auant, en cartes 
.XLIII. del present libre.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Des Camps, merca-
der de Malorques, e són per cambi de .CCCLXXXVII. 
lliures .X. sous .X. diners barchinonesos, les quals en 
Ffrancesch Des Camps, fill del dit Berenguer, stant a 
Barchinona, ha audes a pegar per la Uniuersitat a·n 
Pere Brunet e Pere Proensal, cambiadors de Barchi-
nona, per aquells .D. reyals d’or que·l dit Berenguer 
Des Camps auia presos así de cambi, per prechs de 
la Uniuersitat, d’en Bernat de Cantagrill, mercader 
de Perpenyà. Los quals .D. reyals a·n Pere de Gali-
nés, mercader de Barchinona, axí com a síndich de 
la Uniuersitat, deuia complir al dit Ffranesch Des 
Camps; lo qual Pere lo dit cambi no a complit, per so 
con no tania moneda de la Uniuersitat, per la qual 
raó lo dit Ffrancesc a haut a rependra los dits .D. re-
yals d’or per pegar aquells al dit Pere Brunet e Pere 
Proensal, en lo qual repreniment sa són desavençats 
.XVIII. lliures .I. sou .II. diners, muntan per tot. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XXII. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  518 ll. 1 s. 2

Axí appar per letra del 
dit Pere de Galliners. 

E hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

E són notades en libre de 
notaments29 al dit Pere de 
Galliners, en cartes .XL.

Ítem, auem pegat a·n Barthomeu Martí, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .CCXXV. lliures 
barchinoneses que·l honrat en Pere de Galinés, mer-
cader de Barsalona, axí com a síndich e procurador 
de misser Pere, clergua; segons que en una letra 
per lo dit Pere de Galinés als honrats Jurats trame-
sa, feta en Barchinona ha .X. dies d’agost, la qual 
los fo presentada a .XIIII. dies del dit mes de l’any 
.MCCCLXXIIII., és contengut. A raó de .XV. sous 
barchinonesos per cascun reyal, muntan. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e àpocha feta en poder 
d’en Jacme Tordera, notari de Malorq[u]a, feta a 
.XXVIIII. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  300 ll.

29. Segueix en es, superflu.
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Idem ut supra. 
E hauí manament e àpo-

qua de la dita quantitat.
E cartes de protestació.
E és cert que dels dits 

.D. reyals d’or fan reebu-
da los dits clauaris, anant, 
en cartes del present libre 
.CXLIIII.

Ítem, auem pegat a·n Pere Rosset, mercader de Bar-
chinona, axí com a procurador d’en Bernat de Can- 
tagrill, mercader de Perpenyà; segons que de la dita 
procuració clarament apar per carta pública, feta a 
.XIII. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII. en poder d’en 
Pere Tordera, notari de Malorques, és contengut. 
E són per recambi que·n Pere Brunet, mercader de 
Barchinona, a reprès per aquelles .D. reyals d’or los 
quals nos auíem assí rebuts d’en Guillem Moragues 
e Berenguer Sunyer, mercaders de Malorques, per 
fer les prouisions del gra; e de les quals en Pere de 
Galinés, mercader de Barchinona, axí com a síndich 
d’aquesta Uniuersitat, deuia complir a·n Barchinona 
a·n Bernat Carlus, spaciayre; e per so con con los dits 
.D. reyals d’or los dits Guillem Moragues e Beren-
guer Sunyer prengueran assí del dit Bernat Canta-
grill, a prechs de la Uniuersitat. Lo qual cambi no és 
stat complit, ans s’es aut a rependra, a depnatga de 
la Uniuersitat; segons que·n una protestació daquèn 
feta és contengut. E d’aquesta paga a ffer agem alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta a .XXIX. d’agost de l’any MCCCLXX 
quatre  515 ll. 12 s.
x Suma  1.333 ll. 13 s. 2

8 v. .MCCCLXXIIII.
Axí appar per letra del 

dit Pere de Galiners. 
E hauí manament e àpo-

qua.
E són notades al dit Pere 

en cartes .XL.

Ítem, auem pegat a la nobla madona Izabell, muller 
del nobla mossèn Olfo de Pròxida, gouernador de 
Malorques, e són per cambi de .XXXIIII. lliures .X. 
sous barchinonesos que·l honrat en Pere de Galinés, 
mercader de Barchinona, axí com a síndich e a pro-
curador d’aquesta Uniuersitat, a pres en Bachinona 
d’en Bernat Bertran, cambiador de la dita ciutat; se-
gons que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als 
honrats Jurats tramesa, feta en Barchinona a .XVIII. 
d’agost de l’any MCCCLXX quatre, la qual los fo pre-
sentada a .XXIIII. del dit mes e any, és contengut. 
A raó de .XV. sous barchinonesos per cascun reyal, 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran dels 
honrats Jurats e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, ha .I. de setembre de l’any 
.MCCCLXXIIII.  46 ll.
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Idem ut supra. 
E restituí letra del dit 

Pere de Gallinés a mana-
ment dels Jurats.

E àpoqua de la dita 
quantitat,

E són-li notades en libre 
de notaments, en cartes

.XL.

Ítem, auem pegat a·n Joan Gordiola, mercader de 
Barchinona, e són per cambi de .CLI. lliures .XIII. 
sous .IIII. diners barchinonesos que·l demunt dit 
Pere de Galinés a pres en Barchinona de n’Arnau  
Mudat, de la dita Ciutat; segons que en una letra 
per lo dit Pere de Galinés als honrats Jurats tra-
mesa, feta en Barchinona a .XXII. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII., la qual los fo presentada a .VI. de 
setembre del dit any, és contengut. A raó de .XV. sous 
.I. diner barchinonesos per cascun reyal, muntan.  
E d’aquesta paga a ffer agem albarà e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XIX. de setembre de l’any .MCCCLXXIIII.30 

 200 ll.
Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

dels Jurats e àpoqua de la 
dita quantitat, ensemps 
ab la carta del cambi .CII., 
per rests fets per los dits 
mercaders. E són notades31 
al de Galinés, en libre de 
notaments en cartes .XL.

Aprés fo vist que·l dit 
Pere de Gallinés, en son 
compta, no feu rebuda de 
la dita quantitat, car fer 
no·u deia. Per so com fo 
a trovar que ell no·ls pres.

E que d’aquell fan reebu-
da los dits clauaris auan, 
en cartes del present libre 
.XCLIIII. del dit Jacme 
Aymerich.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Aymerich, mercader 
de Malorques, e són per retacambi d’aquells .CCCC. 
reyals los quals en Pere de Galinés, mercader de 
Barsalona axí com a síndich d’aquesta Uniuersitat, 
auia pres en Barchinona per pegar los sensals morts 
e uiolaris, los quals la dita Uniuersitat fa a diuer-
ses persones en les parts de Catalunya. E en après 
fo assí reprès lo dit cambi ab en Jacme Aumerich, 
qui deuia assí rebra los dits .CCCC. reyals, per so 
com los clauaris no auien moneda da que·l pogues-
sen complir, faent a saber al dit Pere de Galinés que·l 
dit cambi dagués pegar a·n Ramon Holiuer. A raó 
de .XV. sous .VI. diners barchinonesos per cascun 
reyal, qui muntaua .CCCX. lliures barchinoneses. Lo 
qual cambi per lo dit Pere de Galinés no és stat com-
plit, per què lo dit Ramon Holiuer ha raprès lo dit 
cambi d’en Bernat Cazabo, mercader de Gerona. A 
raó de .XIIII. sous .X. diners barchinonesos per cas-
cum reyal muntan, ab .I. lliura .VI. sous .III. diners 
barchinonesos qu·an fet de masions e protest e altres 
coses. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XIX. de satembre de l’any .MCCCLXXIIII.  419 ll. 15 s.
x Suma  665 ll. 15 s.

30. Segueix a raó de .XV. sous .II. diners barchinonesos per cascun reyal muntan, superflu.
31. Segueix en libre de notaments, superflu.
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9 r. .MCCCLXXIIII.
Axí appar per letra del 

dit Pere de Galiners.
E hauí manament e àpo-

qua.
E són notades al dit Pere 

en cartes .XL.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Aymerich, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .XXXVII. lliures 
.XVIII. sous .IIII. diners barchinonesos que·l hon-
rat en Pere de Galinés, mercader de Barchinona, axí 
com a síndich e procurador d’aquesta Uniuersitat, a 
pres en Barchinona d’en Nicolau Muntenyana, de la 
dita ciutat; segons que·n una letra per lo dit Pere de 
Galinés als honrats Jurats tramesa, feta en Barchino-
na a .XXI. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII., la qual 
los fo presentada a .XXVI. del dit mes e any, és con-
tengut. A raó de .XV. sous .II. diners barchinonesos 
per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer, 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVIII. de satembre de 
l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll.

Idem ut supra. 
E restituí lo manament e 

àpoqua e letra d’en Pere de 
Gallinés.

E són-li notades en libre 
de notaments, en cartes 
.XL.

Ítem, auem pegat a la nobla dona na Izabell, muller 
del nobla mossèn Olfo de Pròxida, gouernador del 
Regna de Malorques, e són per cambi de .L. lliures 
.V. sous barchinonesos que·l demunt dit Pere de Ga-
linés a pres en Barchinona d’en Bernat Bertran, mer-
cader de la dita ciutat; segons que·n una letra per lo 
dit Pere de Galinés als honrats Jurats tramesa, feta en 
Barchinona a .VI. de satembre de l’any .MCCCLXX 
IIII., la qual los fo presentada a .XVIII. del dit mes 
e any, és contengut. A raó de .XV. sous barchinone-
sos per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran dels honrats Jurats e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.XXIII. de satembre de l’any .MCCCLXXIIII.  67 ll.

Idem ut supra. 
E restituí lo manament e 

àpoqua e letra del dit Pere 
de Galliners,

E són notades al dit [li-
bre], en cartes .XL.

Ítem, auem pegat a·n Guillem de Pachs, merca-
der de Malorques, e són per cambi de .CLI. lliures 
.XIII. sous .IIII. diners barchinonesos que·l de-
munt dit Pere de Galinés, mercader de Barchino-
na, a pres en Barchinona d’en Bernat de Gualbes, 
mercader de la dita ciutat; segons que·n una letra 
per lo dit Pere de Galinés als honrats Jurats trame-
sa, feta en Barchinona ha .II. de satembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.; la qual los fo presentada a .XVI. 
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del dit mes e any, és contengut. A raó de .XV. sous 
.II. diners barchinonesos per cascun reyal, muntan. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran dels honrats 
Jurats e àpocha feta en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .III. de vuitubri de l’any 
.MCCCLXXIIII.

 

 200 ll.
Aquest cambi no fo pe-

gat, ans torna a atràs, per 
que·l dempnam d’así. 

Fo emperò restituïda la 
letra del cambi e lo ma-
nament dels Jurats e l’àpo-
qua de la dita quantitat. 

E enfilade en lo fil de 
les cauteles del present 
compta.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Janer, cambiador 
de Malorques, e son per cambi de .CCXXV. lliu-
res barchinoneses que·n Pere de Galinés a pres en 
Barchinona d’en Bernat de Gualbes, mercader de la 
dita ciutat; segons que·n una letra per lo dit Pere de 
Galinés als honrats Jurats tramesa, feta en Barchi-
nona ha .II. de satembra de l’any .MCCCLXXIIII., 
la qual los fo presentada a .XVI. del dit mes e any, 
és contengut. A raó de .XV. sous .II. diners barchi-
nonesos per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran dels honrats Jurats e àpocha feta 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .III. de vuitubri de l’any .MCCCLXXIIII.32  300 ll.
x Suma  317 ll. 

9 v. .MCCCLXXIIII.
Axí appar per letra del 

dit Pere de Galiners.
E hauí manament e àpo-

qua de la quantitat.
E són notades al dit Pere 

en cartes .XL.

Ítem, auem pegat a·n Pere Vanrell, notari escriuà 
de la cort del batla de Malorques, e són per cambi 
de .XXX. lliures barchinoneses que·n Pere de Gali-
nés a pres en Barchinona de moneda que tania del 
dit Pere Vanrell; segons que·n una letra per lo dit 
Pere de Galinés als honrats Jurats tramesa, feta en 
Barchinona ha .VII. de vuitubri de l’any MCCCLXX 
quatre, la qual los fo presentada a .XII. del dit mes 
e any, és contengut. A raó de .XV. sous barchinone-
sos per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .III. de noembre de l’any 
MCCCLXX quatre  40 ll.

Aquest cambi no fo pe-
gat, ans tornà atràs, per 
que·l dempnam d’assí. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Restany Guers, merca-
der de Motpasler, e són per cambi de .LXXV. lliu- 
res de barchinoneses que·n Pere de Galinés, merca-
der de Barchinona axí com a síndich e a procurador 

32. Tot l’assentament cancel·lat.
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Lo manamens dels Ju-
rats e la àpoqua de la dita 
quantitat e letra d’en Pere 
de Galiners foren cobra-
des del present compta. 

E enfilades per los oï-
dors de comptes, jatsia 
no fos pagat, e per so fo 
cancellada la present da-
tació[?]

d’aquesta Uniuersitat a pres en Barchinona d’en Pere 
Sauila, mercader de la dita ciutat; segons que·n una 
letra per lo dit Pere de Galiners als honrats Jurats 
tramesa, feta en Barchinona a .XXVI. de vuitubri de 
l’any .MCCCLXX. quatre, la qual los fo presentada a 
.XXX. del dit mes e any, és contengut a raó de .XV. 
sous barchinonesos per cascun reyal, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XIIII. de noembre de l’any .MCCCLXXIIII.33  100 ll.

Axí appar per letra del 
dit Pere de Galiners. 

E hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

E són notades al dit Pere 
en cartes .XL.

Ítem, auem pegat a·n Guillem de Pachs, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .CX. lliures de 
barchinonesos que·l demunt dit Pere de Galinés a 
pres en Barchinona d’en Bernat Sapila, mercader de 
la dita Ciutat; segons que·n una letra per lo dit Pere 
de Galinés als honrats Jurats tramesa, feta en Barchi-
nona a .XIII. de noembre de l’any .MCCCLXXIIII., 
la qual los fo presentada a .XVII. del dit mes e any, 
és contengut. A raó de .XIIII. sous .VIII. [diners] per 
cascun reyal, muntan. E agem-na albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .VIII. de noembre de l’any MCCCLXX quatre  150 ll.

Idem ut supra. 
Ço és, letra del dit Pere 

de Gallinés.
E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.
E són notades al dit Pere 

[en] cartes .XL.

Ítem, auem pegat a·n Guillem de Pachs, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .LXXVII. lliu-
res .XII. sous .VIII. [diners] barchinonesos que·l 
demunt dit Pere de Galinés a pres en Barchinona 
d’alcuna moneda que tania del dit Guillem; segons 
que·n una letra per lo dit Pere de Galinés als hon-
rats Jurats tramesa, feta en Barchinona a .XVII. de 
noembre de l’any .MCCCLXXIIII., la qual los fo pre-
sentada a .XXIIII. del dit mes e any, és contengut. 
A raó de .XIIII. sous .VIII. diners per cascun reyal, 
muntan. E agem-na albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .VIII. 
de noembre de l’any MCCCLXX quatre  104 ll. 10 s.
x Suma  294 ll. 10 s.

33. Tot l’assentament cancel·lat.
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10 r. .MCCCLXXIIII.
Axí appar per letra del 

dit Pere de Galliners. 
E hauí manament e àpo-

qua.
[E són] notades al dit 

Pere de Galliners en .XLI.

Ítem, auem pegat a·n Barthomeu Des Cors, cam-
biador, e són per cambi de .XXXVIIII. lliures, sous34 
.IIII. diners barchinonesos que·n Pere de Galinés, 
mercader e ciutedà de Barchinona, axí com a sín-
dich e a procurador de la Uniuersitat e Regna de Ma-
lorques, a pres en Barchinona d’alcuna moneda que 
tania del dit Barthomeu; segons que·n una letra per 
lo dit Pere als honrats Jurats tramesa, feta en Barchi-
nona ha .XX. de noembre de l’any .MCCCLXXIIII., 
la qual los fo presentada a .XXIIII. del dit mes e 
any, és contengut. A raó de .XIIII. sous .VIII. diners 
barchinonesos per cascun reyal, muntan. E agem-na 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta ha .VIII. de daembre de l’any 
MCCCLXX quatre  53 ll. 4 s.
x Suma  53 ll. 4 s.

x x Suma major que munta tot assò que·ls honrats 
en Pons Sacoma e Miquel de Pachs, clauaris de la 
Uniuersitat e Regna de Malorques, an pegat en l’any 
.MCCCLXXIIII. per cambis que·n Pere de Galinés a 
pres en Barchinona, e li són estats trameses dessí per 
pagar los violaris e sansals morts que la uniuersitat 
fa a diuerses persones de Barchinona e altres lochs 
de Catalunya; segons que apar en .XVII. scritures 
qui són de .II. cartes fins en .X. cartes d’aquest libra, 
e an .LXIa. partida, qui muntan, que posam tota ple-
gada en .CXIII. [cartes]  17.478 ll. 6 s. 735

Folis 10 v.-11 v. en blanc.
12 r. .MCCCLXXIIII.

Pegaments que auem ffets als Pròmens de Fora per salari lur de so qu·an 
stat en la ciutat per vanir a conseyl36

34. Manca la quantitat de sous.
35. Segueixen tres folis en blanc.
36. Segueix ./. b.
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Compte per menut.
E manament e àpoqua 

de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Siriol, d’Endrag, síndich 
e clauari en l’any present dels Pròmens de Fora; e són 
per salari de tots aquells Pròmens de Fora qui fo-
ren en lo concell que·s tench en lo mes de daembra 
de l’any .MCCCLXXIII. per publicar lo testament  
que·ls Jurats del dit any auien fet, segons les hordi-
nacions del Senyor Rey. Lo qual testament fo pobli-
cat denant lo concells dels Pròmens de la Ciutat e da 
Fora, segons que·l Senyor Rey a menat en les dites 
sues hordinacions que, cascun any, los Jurats ffassen 
e hordonen testament en lo qual sia en suma posat 
tots los càrrechs que la Uniuersitat aurà, ne que li 
serà degut ne deurà. Los quals Promens de Fora, del 
jorn que comensaran de entrar en la Ciutat fins que 
s’an tornaran, foren pegats cascun per .VIII. jorns. A 
raó de .II. sous lo jorn per cascun, muntan, segons lo 
compta daquèn fet per en Guillem Sacoma, guardià 
de la sala en assò diputat és contengut. E d’aquesta 
paga a fer agem albaran dels honrats Jurats e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXVI. de janer de l’any .MCCCLXXIIII.  13 ll. 4 s.

Compte per menut.
E manament e àpoque 

de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Soler, d’Inqua, síndich 
e clauari en l’any present dels Pròmens de Fora; e 
són per salari de tots aquells Promens de Fora qui 
són stats a concell per diuerses jorns, lo qual Con-
sell sa tench per raó del do nouelament per lo Se-
nyor Rey demanat. Los quals pròmens comesaran de 
vanir en la Ciutat diuenres a .XV. de fabrer de l’any 
.MCCCLXXIIII. e tornaran-s’en dissapte a .XXV. del 
dit mes, segons que·n lo compta daquèn fet per en 
Guillem Sacoma, guardià de la sala en assò ordonat, 
és contengut. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XXV. de fabrer de l’any .MCCCLXXIIII.  39 ll.

Compte per menut.
E manament e àpoque 

de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Siriol, d’Endrag, síndich 
e clauari en l’any present dels Pròmens de Fora, e són 
per salari de tots aquells pròmens de les perròquies 
de fora qui foren en lo Consell, lo qual sa comensà 
d’ajustar dimecres a .XV. de marts e faní diuenres a 
.XXIIII. del dit mes, per què los dits pròmens esta-
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gueran en la Ciutat, comptant-hi l’andemà que s’an 
tornaran, .XI. jorns cascun. A raó de .II. sous per 
cascun jorn per cascun dels dits pròmens muntan, 
segons que·n lo compta daquèn fet per en Guillem 
Sacoma, guardià de la sala en assò diputat, és con-
tengut. E d’aquesta paga a ffer agem albarà e àpocha 
feta en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, a .XXVIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  29 ll. 12 s.
x Suma  81 ll. 16 s.

12 v. .MCCCLXXIIII.
Compte per manut.
E manament e àpoqua 

de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Siriol, síndich e claua-
ri en l’any present dels Pròmens de Fora; e són per 
salari de tots aquells pròmens de les perròquies de 
fora qui són stats en lo Consell, lo qual sa comensà 
d’ajustar dimecres a .XXIX. de marts e faní lo digous 
aprés sagüent, per què los dits pròmens stigueran en 
la ciutat, comptant-hi s’endemà que s’an tornaran, 
.III. jorns. A raó de .II. sous lo jorn per cascun dels 
dits pròmens, segons que·n lo compta daquèn fet per 
en Guillem Sacoma, guardià de la sala, és contengut. 
E d’aquesta paga affer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.VIII. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.  6 ll. 6 s.

Compte per menut.
E manament e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Siriol, d’Endrag, síndich 
e clauari en l’any present dels Pròmens de Fora, e són 
per salari de tots aquells Pròmens de Fora qui foren 
en lo consell, lo qual sa comensà d’ajustar dimecres37 
a .XXI. d’abril e faní diluns aprés següent, per que 
estigueran en la Ciutat, comptant-hi s’endemà que 
s’an tornaran, .VI. jorns.38 A raó de .II. sous lo jorn 
per cascun dels dits pròmens, muntan, segons que·n 
lo compta daquèn fet per en Guillem Sacoma, guar-
dià de la sala és contengut. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXVI. d’abril de l’any 
.MCCCLXXIIII.  12 ll. 10 s.

37. Repeteix a continuació dimecres.
38. .VI. jorns interlineat, damunt a rao de. 
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Albarà testimonial del 
gordià de la casa de la 
sala dels jorns. 

 E àpoqua e manament.

Ítem, auem pegat a·n Pere Siriol, d’Endrag, e són 
per diuerses jorns que·l dit Pere e a·n Jacme Soler, 
d’Inqua, e a·n Pere Vayls, de Porreres, e Pere Catlar, 
de Selua, an stat en la ciutat per raó de la examinació 
dels comptes, la qual cascun any sa deu fer entre la 
Uniuersitat de la Ciutat de Malorques e la Uniuersi-
tat dels Pròmens de Fora per raó de les masions les 
quals cascun any fa la dita Uniuersitat, en les quals 
los dits Pròmens de Fora no deuen contribuir ne pe-
gar. Los quals .IIII. pròmens, axí com a síndichs dels 
Pròmens de Fora, an stat en la ciutat tants jorns que, 
a raó de .II. sous per cascun jorn, muntan. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .IIII. de 
mag de l’any .MCCCLXXIIII.  8 ll.

Compte per menut. 
E manament dels Jurats 

e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Siriol, d’Endrag, síndich 
e clauari en l’any present dels Pròmens de Fora, e 
són per selari dels Pròmens de Fora qui són stats en 
lo conçell qu·is comensà d’ajustar diuenres ha .XII. 
de mag e finà digous aprés sagüent, per què los dits 
pròmens stigueran en la ciutat, comptant-hi l’ende-
mà que s’en tornaran, .VIII. jorns qui, a raó de .II. 
sous lo jorns, muntan, segons que·n lo compta da-
quèn fet per en Guillem Sacoma, guardià de la sala, 
és contengut. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpoqua en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .XIX. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  20 ll. 6 s.
x Suma  47 ll. 2 s.

13 r. .MCCCLXXIIII.
Messions.39 
Hauí manament e àpo-

qua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Siriol, d’Endrag, axí com 
a síndich e clauari dels Pròmens de Fora e són per 
salari de .XLI. jorns que·l dit Pere e a·n Pere Catlar, 
de Selua, an stat cascun en ciutat per endressar e an-
tendra contínuament en les prouisions del gra e de 
les vituales, segons que, per lo Gran Conçell fo aor-
donat que lo senyor Gouernador e los honrats Jurats 
ab .II. pròmens de cascun stament faessen e hordo-
nasen les prouisions del dit gra, esgordant la gran 
necessitat qui és en lo dit regne. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XX. de mag de 
l’any .MCCCLXXIIII.  8 ll. 4 s.

39. Segueixen ± 5 espais il·legibles.
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Compte per menut. 
E manament dels Jurats 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Siriol, d’Endrag, síndich 
e clauari en l’any present dels Pròmens de Fora, e són 
per salari d’aquels pròmens de les parròquies de fora 
qui foren en lo consel, lo qual sa comensà d’ajustar 
dimecres a .XXVII. de juny e finà lo primer de juliol 
aprés següent, per què los dits pròmens stigueran en 
la Ciutat, comptant-hi lo jorn que sa’n turnaran, .V. 
jorns, qui, a raó de .II. sous lo jorn per cascun dels dits 
pròmens, munta, segons lo compta daquèn ffet per 
en Guillem Sacoma, guardià de la sala, és contengut. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran dels honrats Ju-
rats e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta a .I. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  9 ll. 4 s.

Compte per menut. 
E manament e àpoqua 

de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Siriol, d’Endrag, síndich 
e clauari en l’any present dels Pròmens de Fora, e són 
per salari dels síndichs dels Pròmens de Fora qui en 
lo present any són stats en la Ciutat per examinació 
dels capítols de les ajudes e inposicions, segons que 
tots anys és acostumat d’examinar los dits capítols, 
segons que·n lo compta daquèn hordonat per en 
Guillem Sacoma, guardià de la sala, en assò hordonat 
és contengut. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .V. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  11 ll. 4 s.

Messió40 
E manament e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Siriol, d’Endrag, axí com 
a síndich e clauari dels Pròmens de Fora, e són per 
salari de .LXXIIII. jorns, los quals foren finits a .IIII. 
de juliol, que·l dit Pere Siriol e Pere Catlar an stat 
en Ciutat per endressar e entendra contínuament en 
les prouisions del gra e de les vituales, segons que 
per lo Gran Concell fo ordonat que per lo senyor 
Gouernador e los Jurats, ab .II. pròmens de cascun 
stament, faessen e hordonassen les prouisions del dit 
gra, esgordant la gran necessitat qui és en lo dit reg-
ne. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .VI. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  7 ll. 8 s.
x Suma  36 ll. 

40. Segueixen ± 5 espais il·legibles.
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13 v. .MCCCLXXIIII.
Messions.41 
E hauí manament e àpo- 

qua.
E compta del gordià de 

la casa.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Soler, d’Inqua, síndich 
e clauari dels Pròmens de Fora, e són per salari seu 
e d’en Pere Catlar [e], Bernat Pocouí, lo qual hi és 
stat més en loch d’en Pere Siriol e Pere Albertí, per 
.CLXXXVIII. jorns que entre tots an stat en ciutat 
per endresar e entendra contínuament en les pro-
uisions del gra e de les vituales, segons que per lo 
Gran Consell fo ordonat que·l senyor Gouernador 
e Jurats, ab .IIII. pròmens de cascun stament, faes-
sen e hordonassen les prouisions del gra, esgordant 
la gran necessitat qui és en lo dit regna. A raó de 
.II. sous per cascun jorn, muntan. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha feta en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XIX. d’agost de 
l’any .MCCCLXXIIII.  18 ll. 16 s.

Lo compta del gordià 
de la sala. 

E manament e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Catlar, de Selua, síndich 
e clauari en l’any present dels Pròmens de Fora, e són 
per salari d’aquells Pròmens de Fora qui foren en lo 
consell, lo qual sa comensà d’ajustar diuenres a .XI. 
d’agost e fení a .XX. del dit mes, per què los dits prò-
mens stigueran en ciutat, comptant-hi lo jorn que 
s’an tornaran, .VIIII. jorns. A raó de .II. sous lo jorn 
per cascun dels dits pròmens, muntan, segons lo 
compta daquèn fet per en Guillem Sacoma, gordià 
de la sala en assò deputat, és contengut. E d’aquesta 
paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me Tordera, notari de Malorques, feta a .XXI. d’agost 
de l’any .MCCCLXXIIII.  22 ll. 8 s.

Messions.42 
E manament e àpoqua 

de la dita quantitat, en lo 
qual manament és spres-
sat lo temps que seruiren.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Soler, d’Inqua, síndich 
e clauari en l’any present dels Pròmens de Fora, e són 
per salari seu e d’en Pere Albertí, d’Alcúdia, e d’en 
Bernat Pocouí, de Sineu, per .CCIIII. jorns que entre 
tots .III. an stat en la Ciutat, los quals comensaran a 
comptar a .XXI. d’agost de l’any MCCCLXX quatre

41. Segueixen ± 5 espais il·legibles.
42. Segueixen ±5 espais il·legibles.
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e saran finits a .XVIIII. de noembre del dit any, per 
tractar e entendra tots jorns per les prouisions del 
gra qui s’auien a ffer ensemps ab lo nobla mossèn 
n’Olfo de Pròxida, Gouernador en lo Regna de Ma-
lorques, e ab los Jurats e Pròmens sobra la prouisió 
del gra hordonats, segons que per lo Gran Concell és 
estat hordonat que lo dit nobla gouernador e jurats 
e pròmens de cascun stament pusquen fer e hordo-
nar totes aquelles prouisions qui sien necessàries so-
bre lo fet de les dites vituales. A raó de .II. sous per 
cascun jorn, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XV. de noembre de l’any 
MCCCLXX quatre  20 ll. 8 s.
x Suma  61 ll. 12 s.

14 r. .MCCCLXXIIII.
Albaran testimonial 

del43 Guillem Satorra, 
gordià de la sala.

E manament e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Catlar, síndich e claua-
ri dels Pròmens de Fora, e són per salari d’alscuns 
Pròmens de Fora qui foren al concel qu·is tench e 
finà dicmenga a .XX. d’agost proper pessat; los quals, 
per oblit, no foren meses en lo compta donat per en 
Guillem Sacoma del salari degut per lo dit concell, 
segons que·ls Jurats ne són stats certificats per al-
baran donat per lo dit Guillem Sacoma. E agem-na 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XVIII. de noembre de l’any 
.MCCCLXXIIII.  1 ll. 12 s.

Compte per menut.
E manamet del Jurats e 

àpoqua.

Ítem, auem pegat al damunt dit Pere Catlar, e són 
per salari d’aquells Pròmens de Fora qui vangueren 
a concell ple, lo qual sa deuia tanir a .VI. de satem-
bra proper passat, e no·s tench, per so con no·s poch 
ajustar, e los Jurats donaran-los paraula que s’antor-
nasen e que tornasen a dia cert per ells asignat, e non 
tornà negún, con no·ls agueran mester. A raó de .II. 
sous per cascun lo jorn que estigueran en la ciutat 
e lo jorn que vangueran e que s’antornaran, segons

43. Segueixen ±3 espais il·legibles.
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que largament és contengut en lo compta daquèn fet 
per en Guillem Sacoma, guardià de la sala de la Uni-
uersitat. E agem-na albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XVII. de 
noembra de l’any MCCCLXX quatre  16 ll. 16 s.

Idem ut supra, e fo co-
brat lo compte ansemps 
ab los consells de la44 da-
tum.

Ítem, auem pegat al damunt dit Pere45 Catlar, e són 
per salari d’aquells Pròmens de Fora qui són stats a 
concell, lo qual Concell sa comensà [a] ajustar di-
luns a .VI. de noembre e fo finit al .XVII. dia del 
dit mes, per què los dits pròmens estigueran en la 
Ciutat, comptant-hi lo jorn que s’an tornaran, tant 
que·l lur salari munta, a raó de .II. sous per cascun 
jorn, per cascun dels dits pròmens, munta, segons 
que·n lo compta daquèn fet per en Guillem Sacoma, 
guardià de la sala de la Uniuersitat, és contengut. E 
agem-na albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XVII. de noembra 
de l’any .MCCCLXXIIII.  24 ll. 17 s.

Messions.46 
E hauí manament e àpo- 

qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Pocouí, habitador 
de Sineu, síndich en l’any present dels Pròmens de 
Fora, en nom seu reebent, e d’en Pere Catlar, de Se-
lua, e d’en Pere Albertí, d’Alcúdia, e són per salari 
de .CLXXIIII. jorns, qui seran complits a .XXIIII. de 
daembra de l’any MCCCLXX quatre; los quals, entre 
tots .III., an stat en la Ciutat per trachtar e anten-
dra enuers les prouisions de les vituales, ensemps ab 
lo nobla mosèn n’Olfo de Pròxida, Gouernador de 
Malorques, e los honrats Jurats e Pròmens, sobra la 
prouisió del gra hordonats, segons que per lo Gran 
Concell és stat hordonat que lo dit nobla gouernador 
e jurats e .IIII. pròmens de cascun stament pusquen 
fer e ordonar totes aquelles prouisions qui sien ne-
cessàries sobra lo fet de les dites vituales. A raó de .II. 
sous lo jorn, muntan. E agem-na albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XXII. de daembra de l’any MCCCLXX 
quatre  17 ll. 8 s.
x Suma  60 ll. 13 s.

44. Segueixen ±5 espais il·legibles.
45. Pere interlineat, damunt l’interval existent entre dit i Catlar.
46. Segueixen ± 5 espais il·legibles.
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x x Suma major que munta tot so que auem pegat per 
salari de diuerses pròmens de les perròquies de Fora 
qui són vanguts en la Ciutat, axí com conceyll com 
per altres affers, segons que apar en .V. sumes qui 
són de .XIII. fins en .XIIII. cartes; e an .XVIII. perti-
des, qui muntan. Les quals posam en una partida en 
.CXIII. cartes  287 ll. 3 s.

14 v. 

Pegaments que auem fets als síndichs dels Pròmens de Fora de so que·ls Ju-
rats an despés en los anys pesats, en les quals despeses los dits Pròmens de 
Fora no deuen res contribuït ne pegar [Signe]

Hauí manament dels Ju-
rats e àpoqua.

E són notades al dits 
síndichs en libre de nota-
ments, en cartes .XIX., ab 
quantitat de tota la pague.

Ítem, auem pegat a·n Pere Siriol, d’Endrag, síndich 
e clauari en l’any .MCCCLXXIIII. dels pròmens de 
les perròquies de fora, e són en paga per tant de 
so que·ls dits pròmens de fora an a cobrar de les 
masions fetes en los anys .MCCCLXXI., .LXXII. e 
.LXXIII. per los honrats jurats dels dits anys, de les 
quals encara no an aut compta, e en les quals los dits 
pròmens de fora no deuen res contribuir ne pegar. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XX. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll.

Hauí manament dels Ju-
rats e àpoqua.

E són-li notades al dit li-
bre de notaments, en car-
tes .XIX.. ab totes les .VIII. 
dates demunt scrites.

Ítem, auem pegat al damunt dit Pere Siriol, e són 
en paga prorata de les masions e rahons demunt 
contengudes. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .VI. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.  100 ll.

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

E són-li notades en car-
tes del libre de notaments 
.XIX.

Ítem, auem pegat an Jacme Soler, d’Inqua, síndich 
e clauari en l’any present dels pròmens de fora, e són 
per les raons en lo capítol pus demunt contengudes. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.VI. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll.
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Idem ut supra. 
E restituí lo manament e 

àpoqua.
E són notades al dit li-

bre, en cartes .XIX.

Ítem, auem pegat an Pere Siriol, d’Endrag, síndich 
e clauari en l’any present dels Pròmens de Fora, e són 
per les raons demunt contengudes. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXV. de mag 
de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll.

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

e àpoqua.
E són-li notades al dit 

libre de notaments, axí 
con dit és, en .XX.

Ítem, auem pegat al demunt dit Pere Siriol e són 
per les rahons en lo capítol pus demunt scrit conten-
gudes. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .IX. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll.

Idem ut supra.
E restituí lo manament e 

àpoqua.
E són-li notades al dit li-

bre de notaments, axí com 
dit és, en .XX.

Ítem, auem pegat al damunt dit Pere Siriol, e són 
per les raons en lo capítol pus demunt scrit conten-
gudes. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta ha .XIIII. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  200 ll.

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat, e són notades al dit 
libre de notaments, en 
.XIX. cartes.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Soler, d’Incha, e a·n 
Pere Catlar, de Selua, síndichs en l’any present dels 
pròmens de fora, e són per les raons demunt conten-
gudes. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpoca 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXI. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll.

Hauí manament e àpo-
qua. 

E totes les dessús scrites 
quantitats són notades als  
dits síndichs en libre de no-
tamentes, en cartes .XIX.,  
que són .DCCL. libres.

Ítem, auem pegat an Jacme Soler, d’Incha, e a·n 
Pere Catlar, de Selua, síndichs e clauaris en l’any 
present dels Pròmens de Fora, e son per les raons 
demunt contengudes. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .VIIII. de daembre de l’any 
.MCCCLXXIIII.  200 ll.
x x Suma  750 ll. 

Auem posades totes en una suma en .CXIII. carta
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15 r. .MCCCLXXIIII.

Pegaments que auem fets a diuerses persones a qui era degut per lo do de 
les .LXXXIIImCCC. lliures e per monedes qui n’eran stades manleuades ab 
cert interesos e a temps

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Primerament auem pegat a n’Anthoni Bazenya, 
ffill e areu d’en Bernat Bazenya, santràs, ciutedan de 
Malorques, e són per inteseresos de .XXX. lliures 
qui li són degudes de so que·l dit Bernat prestà en lo 
do de les . LXXXIIImCCC. lliures, per .VIII. mesos 
.XXVII. jorns, qui foren complits a .III. de janer l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., 
que foren presentades les hordinacions del senyor 
rey, per les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí 
auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura; mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, a 
.XXX. de janer de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 4 s. 6

Manament e àpoqua de 
.III. lliures .XIIII. sous.47 

E altre àpoqua de la res-
ta.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Gili, ffill e areu d’en 
Pere Gili Bernat, santràs, mercader de Malorques, e 
són per interesos de .L. lliures qui li són degudes de 
sso que·l dit Pere Gili prestà en lo do de les .LXXXI-
IImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui 
foren complits a .III. de janer l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions del senyor rey, per les quals a 
menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat 
a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan (signe) .III. 
lliures .XIIII. sous .II. diners. E mes li auem pegat 
per la secena part de les dites .L. lliures, segons les 
demunt dites ordinacions (signe) .VII. lliures .II. 
sous .X. diners; munta per tot. E d’aquesta paga a ffer 
agem albarans .II. dels Jurats e .II. àpoques en poder 
d’en Jacme Tordera, notari de Malorques fetes  10 ll. 17 s.
x Suma  13 ll. 1 s. 6

47. Segueix 1 espai il·legible.
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15 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a la dona Izabel, muller d’en Ber-

nat Des Camps, e a la dona Macdelona, muller d’en 
Andreu Seua, axí con areus d’en Ramon Rog, san-
tràs, mercader de Malorques; e són per interesos de 
.XX. lliures que li són degudes de so que·l dit para 
lur prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, 
per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren finits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions del senyor rey, per les quals a menat que·l 
dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. 
sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVIII. de fabrer de l’any 
.MCCCLXXIIII.  1 ll. 9 s. 8

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Thomàs Serra, mercader de 
Malorques, e són per interesos de .LXXV. lliures .V. 
sous que li són degudes de so que prestà per lo dit 
do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per .VIII. mesos 
.XXVII. jorns, qui foren finits a .III. de janer de l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., 
que foren presentades les hordinacions del senyor 
rey, per les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí 
auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XVI. de fabrer de l’any .MCCCLXXIIII.  5 ll. 12 s. 8

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Jacona, draper, e són 
per interesos de .LX. lliures que li són degudes de so 
que prestà per lo dit do de les .LXXXIIImCCC. lliu-
res, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren finits a 
.III. de Janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordina-
cions del senyor rey, per les quals a menat que·l dit 
interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous 
per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran dels honrats jurats e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XX. de 
fabrer de l’any .MCCCLXXIIII.  4 ll. 9 s.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Saroqua, batifuya, e 
són per interesos de .XL. lliures que li són degudes 
de so que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. 
lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren fi-
nits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre 
Senyor .MCCCLXXIII., que foren presentades les 
hordinacions del senyor rey, per les quals a menat 
que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó 
de .II. sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XV. de fabrer 
de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 19 s. 4 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Barthomeu Moguda, e són 
per interesos de .V. lliures que li són degudes de so 
que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, 
per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren finits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions del senyor rey, per les quals a menat que·l 
dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. 
sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a fer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XX. de fabrer de l’any 
.MCCCLXXIIII.

x Suma  17 ll. 18 s. 9
16 r. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a la dona Floreta, muller qui 
fo d’en Ramon Massager, axí con a tudriu dels fills 
del dit marit seu, e són per interesos de .V. lliures 
que li són degudes de so que prestà per lo do de les 
.LXXXIIImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. 
jorns, qui foren finits a .III. de janer de l’any de la 
Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que fo-
ren presentades les hordinacions del senyor rey, per 
les quals a manat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXVIII. de fabrer de l’any .MCCCLXXIIII.  8 ll. 17 s. 4
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Andreu Sescala, e són per in-
teresos de .LXXV. lliures que li són degudes de so 
que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, 
per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren finits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions del senyor rey, per les quals a menat que·l 
dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. 
sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .I. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  5 ll. 11 s. 3

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

E fo cobrade,48 reyal en 
lo enfilament dels inte-
resses.

E és cert que la trobà e 
rebé l’any .MCCCCLXXI 
la dita quantitat, segons 
que·s mostra en libre de 
clauaria del dit any, en 
[cartes] .LVIII.

Ítem, auem pegat a moser Ramon d’Àger, caualler, 
.CLIII. lliures les quals ab d’altres auia prestades a la 
Uniuersitat; e són a compliment de paga del cabal. E 
més li auem pegat .III. lliures .XIIII. sous .X. diners 
que li pertanyen per interesos de les demunt dites 
.CLIII. lliures, per .III. mesos .XX. jorns, qui foren 
complits a .XVIII. de fabrer l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII.; a raó de .C. sous mo-
rabatí, munta per tot. E aquest pegament li fem nos, 
per so con lo senyor rey a menat, ab letra sua, que 
totes les monedes manleuades per la Uniuersitat sien 
pegades e restituhides no contrestant les sues ordi-
nacions.49 E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XX. de fabrer de l’any .MCCCLXXIIII.  156 ll. 14 s. 10

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Blay de Juny, mercader de 
Malorques, e són per interesos de .CXXX. lliures 
que li són degudes de so que prestà per lo do de les 
.LXXXIIImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. 
jorns, qui foren finits a .III. de janer de l’any de la 
Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que fo-
ren presentades les hordinacions del senyor rey, per 
les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.I. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  850 ll. 12 s. 10
x Suma  180 ll. 16 s. 3 

48. Segueixen ±4 espais il·legibles.
49. Sembla com si estigués esborrada la h.
50. Hi ha un signe º damunt el nombre.
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16 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Pere de Pujals, ciutedan de 

Malorques, e són per interesos de .V. lliures que li són 
degudes de sso que prestà per lo do de les .LXXXI-
IImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui 
foren finits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions del senyor rey, per les quals a 
menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a 
raó de .II. sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta 
paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me Tordera, notari de Malorques, feta a .II. de marts 
de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 17 s. 11

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Darbocies, mercader de 
Malorques, e són per interesos de .CCCXLV. lliures 
que li són degudes de so que prestà per lo do de les 
.LXXXIIImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. 
jorns, qui foren finits a .III. de janer de l’any de la 
Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que fo-
ren presentades les hordinacions del senyor rey, per 
les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.IIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll. 11 s. 9

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Ferrer, mercader de 
Malorques, e són per interesos de .XII. lliures .X. 
sous que li són degudes de so que prestà per lo do de 
les .LXXXIIImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. 
jorns, qui foren finits a .III. de janer de l’any de la 
Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que fo-
ren presentades les hordinacions del senyor rey, per 
les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan.  
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.VI. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  7 ll. 2 s. 3
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Serola, ortolà, e són 
per interesos de .XXX. lliures que li són degudes de 
so que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliu-
res, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren com-
plits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre 
Senyor .MCCCLXXIII., que foren presentades les 
hordinacions del senyor rey, per les quals a menat 
que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de 
.II. sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a 
ffer agem albarà e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .VI. de marts de 
l’any .MCCCLXXIIII.   2 ll. 4 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Riera, hortolan, e 
són per interesos de .CXXX. lliures que li son de-
gudes de so que prestà per lo do de les .LXXX 
IIImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns qui 
foren finits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions nouelament fetes per lo senyor 
rey, per les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí 
auant. no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran dels 
honrats Jurats e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .VI. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  2 ll. 4 s. 6
x Suma  40 ll. 0 s. 11

17 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Pere Martí, ciutedan de Ma-

lorques, e són per interesos de .LXX. lliures que li 
són degudes de so que prestà per lo do de les .LXXX 
IIImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui 
foren complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat 
de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presen-
tades les hordinacions nouelament fetes per lo se-
nyor rey, per les quals a menat que·l dit interesos, 
d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura 
l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .VI. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.   5 ll. 3 s. 10
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Àngel de Gutxo, mercader 
de Malorques, e són per interesos de .XL. lliures 
que li són degudes de so que prestà per lo do de les 
.LXXXIIImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. 
jorns, qui foren complits a .III. de janer de l’any de 
la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que 
foren presentades les hordinacions nouelament 
fetes per lo senyor rey, per les quals a menat que·l 
dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. 
sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .VI. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.   2 ll. 19 s. 5

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ritxardo de Xexto, e són per 
interesos de .X. lliures que li són degudes de so que 
prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per 
.VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren complits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions del senyor rey, per les quals a menat que·l 
dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. 
sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.   4 ll. 14 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Cotoner, e són per 
interesos de .XV. lliures que li són degudes de so que 
prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per 
.VIII. mesos .XXVII. jorns, qui són complits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions del senyor rey, per les quals a menat que·l 
dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. 
sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIII. de marts de l’any 
.MCCCLXX. quatre  10 ll. 0 s. 7

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Moragues, merca-
der de Malorques, e són per interesos de .XV. lliures 
que li són degudes de so que prestà per lo do de les 
.LXXXIIImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII.  
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jorns, qui foren complits a .III. de janer de l’any de 
la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que 
foren presentades les hordinacions nouelament 
fetes per lo senyor rey, per les quals a menat que·l 
dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. 
sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .IIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  4 ll. 2 s. 3

x Suma  27 ll. 0 s. 7
17 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Andreu, mercader, axí 
con a tudor per la cort donat a la aratat ajaent d’en 
Ffrancesch Andreu, saentràs, para seu; e són per 
interesos de .LXXX. lliures qui són degudes de so 
que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, 
per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren complits a 
.III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan.  
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.VI. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  5 ll. 18 s. 8

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Blanch, preuera, pro-
curador d’en Pere de Malbosch, e són per interesos de 
.XXX. lliures que li són degudes de so que prestà per 
lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per .VIII. mesos 
.XXVII. jorns, qui foren complits a .III. de janer de 
l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXX 
III., que foren presentades les hordinacions nouela-
ment fetes per lo senyor rey, per les quals a menat 
que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó 
de .II. sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .IX. de marts de 
l’any .MCCCLXXIIII.  10 ll. 18 s. 6
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a la dona Marió, muller santràs 
d’en Pere de Plana Farrera, e són per interesos de .II. 
lliures .X. sous que li són degudes de so que·l dit ma-
rit seu prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, 
per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren complits a 
.III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia 
pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.VI. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.   4 ll. 8 s. 7

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Bausà, mercader, e 
són per interesos de .XX. lliures que li són degudes 
de so que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. 
lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren 
complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions nouelament fetes per lo senyor 
rey, per les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí 
auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.   1 ll. 8 s. 1

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Lorens Lodrigo, cambiador, e 
són per interesos de .L. lliures que li són degudes de 
so que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliu-
res, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren com-
plits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre 
Senyor .MCCCLXXIII., que foren presentades les 
hordinacions nouelament fetes per lo senyor rey, per 
les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan.  
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.   3 ll. 14 s. 2
x Suma  26 ll. 8 s. 

18 r. .MCCCLXXIIII.
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Manament e àpocha de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Lodrigo, mercader, e 
són per interesos de .XXX. lliures que li són degu-
des de so que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. 
lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren 
complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions nouelament fetes per lo senyor 
rey, per les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí 
auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 4 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a la dona Agnés, muller d’en Jo-
han Lodrigo, santràs, axí con auent e possient los 
béns del dit marit seu per son dot e espoli, e són per 
interesos de .L. lliures que li son degudes de so que 
prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per 
.VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren complits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia 
pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 4 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillemó de Bas, ffill e areu 
d’en Guillem de Bas, santràs, e són per interesos de 
.CL. lliures que li són degudes de so que·l dit para 
seu prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, 
per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren complits 
a .III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Se-
nyor .MCCCLXXIII., que foren presentades les hor-
dinacions del senyor rey, per les quals a menat que·l 
dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. 
sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  11 ll. 2 s. 6
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Miron, ciutedan 
de Malorques, e són per interesos de .XXI. lliures 
que li són degudes de sso que prestà per lo do de 
les .LXXXIIImCCC. lliures, per .II. anys .VIII. me-
sos .XXVII. jorns, qui són complits a .III. de janer de 
l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXX 
III., que foren presentades les hordinacions nouela-
ment fetes per lo senyor rey, per les quals a menat 
que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó 
de .II. sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .I. de marts de 
l’any .MCCCLXXIIII.  5 ll. 15 s. 1

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillemó Nicolau, notari, 
tudor dels fills e areus d’en Pere Mercader, perayra, 
santràs, e són per interesos de .V. lliures que li són 
degudes als dits areus de so que·l dit Pere Merca-
der prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, 
per .III. anys .X. mesos, qui foren complits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions del senyor rey, per les quals a manat que·l 
dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. 
sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  1 ll. 18 s. 4
x Suma  23 ll. 4 s. 11

18 v. .MCCCLXXIIII.
Manament dels Jurats e 

àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a la dona Izabel, muller qui fo de 
n’Arnau Saforteza e ara és muller d’en Jacme de Bua-
della, e són per interesos de .V. lliures que li són de-
gudes de so que·l dit para seu prestà per lo do de les 
.LXXXIIImCCC. lliures, per .XVII. anys .VIII. mesos 
.XII. jorns, qui foren complits a .III. de janer de l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., 
que foren presentades les hordinacions nouelament 
fets per lo senyor rey, per les quals a menat que·l 
dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. 
sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXI. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  8 ll. 17 s. 2
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Hauí àpoqua e mana-
ment del Jurats.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Soquerrat, notari, 
axí con a procurador de la dona Alamanda, muller 
sua, axí com a donatòria d’en Nicolau Segura, ereu 
de na Caterina, muller sua, qual fo muller e areua 
d’en Ffrancesch Bruy, forner, santràs, e són per in-
teresos de .XL. lliures que li són degudes de so que·l 
dit Ffrancesch Bruy prestà per lo do de les .LXXXI-
IImCCC. lliures, per .VIII. mesos e mig, qui foren 
complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII.,que foren presenta-
des les hordinacions nouelament fetes per lo senyor 
rey, per les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí 
auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 16 s. 8

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

E és cert que la dita 
quantitat de .CLXXXIII. 
lliures .VI. sous .XI. diner 
pres en reebuda en l’any 
.MCCCLXXI., en cartes 
.LVIII.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Saroqua, batifuya, 
.CLXXXIII. lliures .VI. sous .XI. diners, les quals 
eran degudes al dit Guillem per préstech que feu a la 
Uniuersitat, a raó de .II. sous per lliura, l’any; la qual 
moneda és dels fills d’en Berthomeu Martí, notari, 
per lexa d’en Berthomeu de Bezers, santràs, petrò de 
nau, feu als dits fills del dit Barthomeu Martí, nets 
del dit Berthomeu de Bazers. E més li auem pegat e 
són per interesos de la dita moneda, per .I. any .XV. 
jorns, qui comensaran a comptar a .XX. de daembre 
de l’any .MCCCLXXI. e foren finits a .III. de janer de 
l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXX 
III., a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan .XVIIII. 
lliures .I. sou .XI. diners; en lo qual dia de .III. de ja-
ner foren presentades les hordinacions nouelament 
fetes per lo senyor rey. E més li auem pegat e són 
per interesos de la dita moneda per .I. any .II. me-
sos .XVII. jorns, qui comensaran a comptar a .IIII. 
de janer de l’any .MCCCLXXIII. e són finits a .XX. 
de marts de l’any .MCCCLXXIIII., a raó de .XIIIIm 

sous per mil munta .XV. lliures .XVII. sous .XI. di-
ners; munta per tot so que li auem pegat con demunt 
apar. E aquest pagament li fem nos per manament 
del molt alt senyor rey ab letra sua a nos fet, data en 
Barchinona a .XV. dies de fabrer l’any present, e per 
albaran dels honrats Jurats e àpocha que·n agem en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  218 ll. 6 s. 9
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Miquel, mercader, 
e són per interesos de .V. lliures que li són degudes de 
so que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliu-
res, per .IIII. anys .VIII. mesos .XXV. jorns, qui foren 
complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions nouelament fetes per lo senyor 
rey, per les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí 
auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; 
muntan. E d’aquesta paga a fer agem albaran de los 
honrats Jurats e àpocha feta en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, a .XIIII. de marts de 
l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 7 s. 1
x Suma  232 ll. 7 s. 8

19 r. .MCCCLXXIIIIº.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Bernat Martí, notari de Ma-

lorques, e són per interesos de .II. lliures .X. sous 
que li són degudes de sso que prestà per lo do de les 
.LXXXIIImCCC. lliures, per .XVII. anys .VIII. mesos 
[e] mig, qui foren complits a .III. de janer de l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., 
que foren presentades les hordinacions nouelament 
fetes per lo senyor rey, per les quals a menat que·l 
dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. 
sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .XV. de marts de l’any 
MCCCLXX quatre  4 ll. 8 s. 5

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a la dona Ffrancescha, muller qui 
fo d’en Ffranchí Rog, e són per interesos de .XXII. 
lliures que li són degudes de sso que prestà per lo 
do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per .VI. anys .IX. 
mesos .VI. jorns, qui foren complits a .III. de janer 
de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXX 
III., que foren presentades les hordinacions nouela-
ment fetes per lo senyor rey, per les quals a menat 
que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó 
de .II. sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXII. de marts 
de l’any .MCCCLXXIIII.  4 ll. 8 s. 5
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a la dona Guiamona, muller e 
areua d’en Pere de Set Cases, corrador, santràs, de 
Malorques; e són per interesos de .X. lliures que li 
són degudes de so que·l dit marit seu prestà per lo 
do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per .V. anys .V. me-
sos .III. jorns, qui foren complits a .III. de janer l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., 
que foren presentades les hordinacions nouelament 
fetes per lo senyor rey, per les quals a menat que·l 
dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. 
sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XIIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  5 ll. 8 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Ebri, e són per intere-
sos de .XXV. lliures que li són degudes de sso que 
prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per 
.VIII. mesos .XV. jorns, qui foren complits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que les hordinacions del senyor rey 
foren presentades, per les quals a menat que·l dit in-
teresos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous 
per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran dels honrats Jurats e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XXI. de 
marts de l’any .MCCCLXXIIII.  1 ll. 15 s. 5

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a Pere Steua, payer, són per in-
teresos de .II. lliures .X. sous que li són degudes de 
so que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliu-
res, per .VI. anys .VIII. mesos .XXV. jorns, qui foren 
complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions nouelament fetes per lo senyor 
rey, per les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí 
auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XIIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  1 ll. 13 s. 8
x Suma  28 ll. 3 s. 7
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19 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Berenguer Serra, mercader, e 

són per interesos de .XXXV. lliures que li són degu-
des per lo preu d’una catiua qui li fo leuada per los 
jurats de temps pesat, la qual era stada presa ab la 
nau de n’Anthoni Arq[u]er, per .II. anys .VIII. mesos 
.XIII. jorns, qui foren complits a .III. de janer de l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII, que 
foren presentades les hordinacions nouelament fetes 
per lo senyor rey, per les quals a menat que·l dit in-
teresos, d’aquí auant, no sia pegat sinó51 a raó de .II. 
sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXIIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  9 ll. 9 s. 2

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme del Scot, mercader, e 
són per interesos de .XXX. lliures que li són degudes 
de so que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliu-
res, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren com-
plits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre 
Senyor .MCCCLXXIII., que foren presentades les 
hordinacions nouelament fetes per lo senyor rey, per 
les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXIIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 4 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Febragat, e són per in-
teresos de .LV. lliures que li són degudes de so que 
prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per 
.VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren complits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia 
pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  4 ll. 1 s. 7

51. Interlineat, damunt a.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Des Pug, mercader, e 
són per interesos de .XX. lliures que li són degudes 
de so que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. 
lliures, per .II. anys .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui 
foren complits a .III. de janer de l’any de la Nativi-
tat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren 
presentades les hordinacions nouelament fetes per 
lo senyor rey, per les quals a menat que·l dit intere-
sos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous per 
lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XXIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.   5 ll. 9 s. 8

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a la dona Hizabel, muller qui fo 
d’en Ffrancesch Reyal, són per interesos de .X. lliures 
que li són degudes de sso que prestà per lo do de 
les .LXXXIIImCCC. lliures, per .II. anys .VIII. mesos 
.XXVII. jorns, qui foren complits a .III. de janer de 
l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXX-
III., que foren presentades les hordinacions nouela-
ment fetes per lo senyor rey, per les quals a manat 
que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de 
.II. sous per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XXIIII. de marts 
de l’any .MCCCLXXIIII.   2 ll. 14 s. 10
x Suma  23 ll. 19 s.  0952

20 r. .MCCCLXXIIII.
Axí apar que li eren de-

gudes. 
E hauí manament del se-

nyor rey, e manament dels 
Jurats e àpoqua. 

E fo cobrat lo manament 
del senyor rey en lo pre-
sent enfilament dels inte-
resses.

Ítem, auem pegat a·n U[gue]53t Borressà, mer-
cader, .DCCCC. lliures les quals lo dit Uguet auia 
prestades a la Uniuersitat en temps pessat, a raó de 
.II. sous per lliura l’any. E més li auem pegat per in-
teresos de les dites .DCCCC. lliures, per .V. mesos 
.XVIII. jorns, qui comensaran a .XV. de juliol de 
l’any .MCCCLXXdos. e foren finits a .III. de janer 
l’any .MCCCLXXIII., que foren presentades les hor-
dinacions del senyor rey; a raó de .II. sous per lliura 
l’any muntan l’interesos .XLI. lliures. E més li auem

52. Escrit: .VIIIIº.
53. Il·legible per un forat al paper.
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pegat, són per interesos de les dites .DCCCC. lliu-
res, per .I. any .II. mesos .XX. jorns, qui comensa-
ran a comptar a .IIII. de janer de l’any de la Nativi-
tat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII. e foren finits 
a .XXIIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.; a raó 
de .XIIIIm. sous per mil munta l’interesos .LXIIII. 
lliures .V. sous .VIII. diners. E axí munta to so que 
li deuiem pegar entre cabal e interesos .MV. lliures 
.V. sous .VIII. diners, dels quals abatem .XC. lliu- 
res que li foren pegades en l’any .MCCCLXXII; resta 
que li auem ara pegat. E aquest pegament auem fet 
per manament del senyor rey, ab letra sua a nos feta, 
data en Barchinona a .XV. de fabrer l’any present 
.MCCCLXXIIII. e subsignada de la sua propia man. 
E agem-na albaran del honrats Jurats e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XXVIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  915 ll. 5 s. 8

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Serra, e són per inte-
resos de .XV. lliures que li són degudes de sso que 
prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per 
.VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren complits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; munta. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXVII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  1 ll. 2 s. 3

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Lorens de Perdines, ciutedan 
de Malorques, e són per [interessos]54 de .XX. lliu-
res que li són degudes per lo préstech del do de les 
.LXXXIIImCCC. lliures, per .II. anys .VIII. mesos, 
qui son finats a .III. de janer de l’any de la Nativitat 
de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presen-
tades les hordinacions nouelament fetes per lo se-
nyor rey, per les quals a menat que·l dit interesos, 
d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura 
l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .X. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.  5 ll. 6 s. 8

54. Al text interesset.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Peró[?] Valentí, ffill e areu 
d’en Bernat Valentí, e són per interesos de .II. anys 
.VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren finits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia 
pegat; e són per aquelles .CC. lliures que li són de-
gudes de so que·l dit para seu prestà per lo do de les 
.LXXXIIImCCC. lliures; a raó de .II. sous per lliura 
l’any, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .VI. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  54 ll. 16 s. 8
x Suma  976 ll. 11 s. 3

20 v. .MCCCLXXIIIIº.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Peró[?] Bramon e a la dona 

Margalida, muller de n’Arnau Serdà, e a la dona Ca-
talina, muller d’en Jacme Galiot, axí con areus d’en 
Guillem Bramon, santràs; e són per interesos de 
.LX. lliures qui·ls són degudes de so que·l dit para 
lur prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, 
per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren complits a 
.III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; munta. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.X. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 19 s. 4

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Guialmon, e són 
per interesos de .XX. lliures que li són degudes de so 
que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, 
per .II. anys .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren 
complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions nouelament fetes per lo senyor 
rey, per les quals a manat que·l dit interesos, d’aquí 
auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; 
munta. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XIIIInterlin.55 d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.  5 ll. 9 s. 8

55. IIII interlineat, damunt VII ratllat.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat de Riarnost .XIIII. 
sous .X. diners, e són per interesos de .X. lliures 
que li són degudes de so que prestà per lo do de les 
.LXXXIIImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. 
jorns, qui foren complits a .III. de janer de l’any de 
la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII. E més 
li donam axí con a procurador que·s de na Jacmeta, 
muller sua, areua d’en Pere de Lagostera, para seu, 
una lliura quatre sous .VII. diners; e són per intere-
sos de .V. lliures que li són degudes de sso que·l dit 
para seu prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliu-
res, per .II. anys .V. mesos .XV. jorns, qui foren com-
plits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre 
Senyor .MCCCLXXIII., que foren presentades les 
hordinacions nouelament fetes per lo senyor rey, per 
les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; munta. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXVIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  1 ll. 19 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Peró[?] Mazarach axí con 
areu d’en Pere Mazarach, e són per interesos de 
.XL [lliures]. que li són degudes de so que·l dit Pere 
prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per 
.VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren complits a 
.III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Se-
nyor .MCCCLXXIII., que foren presentades les hor-
dinacions nouelament fetes per lo senyor rey, per 
les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, 
no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta ha .XVIIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 19 s. 4

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pons Borrell, e són per inte-
resos de .LV. lliures que li són degudes de sso que 
prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per 
.VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren complits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia 
pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan. E



136 El “Llibre de dades e de rebudes”

d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XI. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  4 ll. 1 s. 7
x Suma  17 ll. 9 s. 0 456

21 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Pere Andreu, e són per inte-

resos de .XXV. lliures que li són degudes de so que 
prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per 
.V. anys .X. mesos .VIII. jorns, qui foren complits a 
.III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordina-
cions del senyor rey, per les quals a menat que·l dit 
interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous 
per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XXVIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  14 ll. 12 s. 0 957

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch de Farreres, mer-
cader, e són per interesos de .XX. lliures que li són 
degudes de sso que prestà per lo do de les .LXXX-
IIImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui 
foren complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat 
de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presen-
tades les hordinacions del senyor rey, per les quals a 
menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat 
a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XIIII. 
d’abril de l’any .MCCCLXXIIII. 0 1 ll. 9 s. 8

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Scuder, perayra, 
e són per interesos de .V. lliures que li són degudes 
de sso que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. 
lliures per .II. anys .X. mesos, qui són complits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-

56. Darrere, escriu l’abreviatura de diners.
57. Damunt hi ha el signe º.
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nacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos d’aquí auant no sia 
pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XX. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII. 0  1 ll. 8 s. 4

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a la dona Nicolaua, muller qui 
fo d’en Nicolau Lorens, .CCCCLXXXV. lliures .XVI.
sous .VIII. diners en les quals la Uniuersitat li era 
tenguda, per préstech que feu a la dita Uniuersitat a 
.XV. de noembre de l’any .MCCCLXXII., a raó de .II. 
sous per lliura l’any. E més li auem pegat e són per 
interesos de la dita moneda, per .I. mes .XXIII. jorns, 
qui foren fintis a .III. de janer l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions nouelament fetes per lo senyor 
rey; a raó de .II. sous per lliura l’any muntan l’ante-
rès .VII. lliures .III. sous .I. diner. E més li pegam e 
són per interesos de la dita moneda, per .I. any .III. 
mesos .XVIII. jorns, qui comensaran a comptar a 
.III. de janer de l’any .MCCCLXXIII. e són complits 
a .XXII. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.; a raó de  
.XIIIIm sous per mil muntan .XLVIIIIo lliures .XV. 
sous .IIII. diners, con axí sia stat pruahit per lo se-
nyor rey. E axí muntan per tot asò que li auem pegat, 
entre cabal e interesos, con demunt apar. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XXII. 
d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.  542 ll. 15 s. 1
x Suma  560 ll. 5 s. 10

21 v. .MCCCLXXIIII.
Hauí manament e àpo-

qua de la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch e a·n Jordi Cha, 

areus d’en Anthoni Cha, santràs, e són per interesos 
de .XX. lliures qui les són degudes de so que·l dit 
Anthoni prestà per lo [do] de les .LXXXIIImCCC. 
lliures, per .VIII. mesos .XXVII, jorns qui foren 
complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de
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Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions nouelament fetes per lo senyor 
rey, per les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí 
auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albarà e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XI. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.  1 ll. 9 s. 8

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat. 

E és cert que la ree-
buda fo feta l’any 
.MCCCLXXI., en libre de 
clauaria de reebudes, en 
cartes .LVII.

Ítem, auem pegat a mestre Pere Saflor, mestre en 
medicina, .CCCI. lliures .XIIII. sous, les quals eran 
degudes a la dona Magdalena, muller santràs d’en Jo-
han Nedal, e a na Caterina, sa filla, per préstech que 
feran a la Uniuersitat, a raó de .II. sous per lliura, 
l’any, a .XX. de maig de l’any .MCCCLXXI.. E més 
hauem pegat e són per interesos de la dita moneda, 
per .VII. mesos .XIII. jorns, qui foren finits a .III. de 
janer de l’any .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions del senyor rey; a raó de .II. sous 
per lliura l’any muntan .XVIII. lliures .XIII. sous 
.VIII. diners. E més hauem pegat e són per intere-
sos de la dita moneda, per .I. any .IIII. mesos .III. 
jorns, qui comensaran de comptar a .IIII. de janer 
de l’any .MCCCLXXIII. e foren finits a .VI. de mag 
de l’any .MCCCLXXIIII.; a raó de .XIIIIm sous per 
mil muntant .XXVIII. lliures .XVIIII. sous .V. diners. 
E les quals cantitats de monedes, qui prenen suma 
de .CCCXLIX. lliures, .VI. sous .I. diner, pertayen al 
dit Mestre Pere Saflor, per so con les dites .CCCI. 
lliures .XIIII. sous li foren constituhides en adot per 
la dita Caterina, de volentat de la dita mara sua, se-
gons que par per carta feta a .VI. de janer de l’any 
.MCCCLXXIIII., en poder de n’Andreu Plandolit, 
notari de Malorques. E lo demunt dit interesos li 
pertany per vigor d’una carta de cesió al dit Mestre 
Pere, feta a .XXIX. d’abril de l’any present, en poder 
del dit notari. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .VIII. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  349 ll. 6 s. 1
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Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua.

Ítem, auem pegat a la dona Ffrancescha, muller e 
areua d’en Ramon Balaguer, santràs, e són per inte-
resos de .XV. lliures que li són degudes de sso que·l 
dit marit seu prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. 
lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren 
complits a .III. de janer de l’any .MCCCLXXIII.. que 
foren presentades les hordinacions nouelament fetes 
per lo senyor rey, per les quals a menat que·l dit in-
teresos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous 
per lliura l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XXVIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  1 ll. 2 s. 3

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

e àpoqua.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Ebri, axí con a 
procurador de la dona Ffrancha, muller sua, filla 
e areua de la dona Subirana, muller santràs d’en 
Pere de Puigmaluer, segons que, per testament de 
la dita Sobirana apar fet, en poder d’en Pere Tor-
dera, notari de Malorques, a .XXIIII. de marts de 
l’any .MCCCLXVI.; e són per interesos de .V. lliures 
que li són degudes de sso que la dita dona Sobirana 
prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per 
.XVII. anys .X. mesos [e] mig, qui foren complits a 
.III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia 
pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XIX. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  8 ll. 18 s. 9
x  360 ll. 16 s. 9

22 r. .MCCCLXXIIII.
Idem ut supra, 
E restituí lo manament 

e àpoqua.

Ítem, auem pegat a la dona Lorensa, muller e areua 
d’en Bernat Des Vilars, santràs, e són per interesos de 
.II. lliures .X. sous que li són degudes de sso que·l dit 
marit seu prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliu-
res, per .IIII. anys .VIIII. mesos .II. jorns, qui foren 
complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de Nos-
tre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presentades
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les hordinacions nouelament fetes per lo senyor rey, 
per les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, 
no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XVI. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  1 ll. 3 s. 9

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Robió, draper, e són 
per interesos de .CXXII. lliures .X. sous que li són 
degudes de so que prestà per lo do de les .LXXX-
IIImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui 
foren complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat 
de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presen-
tades les hordinacions nouelament fetes per lo se-
nyor rey, per les quals a menat que·l dit interesos, 
d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura 
l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .XX. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  9 ll. 1 s. 8

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua.

Ítem, auem pegat a la dona Blanqua, muller d’en 
Johan Cortés, axí con areua de la dona Caterina, mu-
ller santràs d’en Pera Sacolomina, mercader; e són 
per interesos de .II. lliures .X. sous que li són degu-
des de sso que la dita dona Caterina prestà per lo 
do de les .LXXX. tres milia .CCC. lliures, per .XVII. 
anys .VIII. mesos .XII. jorns, qui són complits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan.  
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXV. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  4 ll. 8 s. 6

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Cazanoua, en nom 
seu propri58 e axí con a procurador d’en Ffrancesch 
Borro e de la dona Flor, muller del dit Ffrancesch, 
.I. lliura .I. sou .V. diners, e són per la setena part de 
.VII. lliures .X. sous qui·ls són degudes de sso que 
prestaran per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures.  

58. Segueix e d’en ratllat.
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E més los auem pegat e són per interesos de les dites 
.VII. lliures .X. sous, per .VIIII. mesos .XXIII. jorns, 
qui foren complits a .III. de janer de l’any de la Na-
tivitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren 
presentades les hordinacions nouelament fetes per lo 
senyor rey, per les quals a menat que·l dit interesos, 
d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura 
l’any; muntan .XII. sous .II. diners. E axí muntan per 
tot. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .II. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.  1 ll. 13 s. 7

Idem ut supra. E restituí 
lo manament e àpoqua.

Ítem, auem pegat a la dona Guiamona, ffilla e areua 
d’en A[nthoni] Boti, santràs .XIIII. sous .III. diner, e 
són per la setena part de .V. lliures que li són degudes 
de sso que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. 
lliures. E més li auem pegat e són per interesos de 
les dites .V. lliures, per .X. mesos [e] mig, qui foren 
complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions nouelament fetes per lo senyor 
rey, per les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí 
auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; 
muntan .VIII. sous .IX. [diners]. E axí muntan per 
tot. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XXV. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  1 ll. 3 s. 
x Suma  17 ll. 10 s. 6

22 v. .MCCCLXXIIII.
Hauí manament e àpo-

qua de la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a la dona Caterina, muller san-

tràs d’en Pere Taulagera, axí con auent e posient los 
béns qui santràs foren del dit marit seu, per dret de 
apoteca de son adot, segons que apar per procés da-
quèn fet, en poder de la cort del vager de la Ciutat de 
Malorques, e són per interesos de .XXX. lliures que 
li són degudes de so que·l dit marit seu prestà per lo 
do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per .VIII. mesos 
.XXVII. jorns, qui foren complits a .III. de janer de 
l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXX 
III., que foren presentades les hordinacions nouela-
ment fetes per lo senyor rey, per les quals a menat 
que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de
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.II. sous per lliura; muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXV. de mag de l’any 
.MCCCLXXIIII.  2 ll. 4 s. 6

Idem ut supra. 
E restituí lo manament e 

àpoqua de la quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Peró[?] Sauila e són per inte-
resos de .LXV. lliures que li són degudes de sso que 
prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, per 
.VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren complits a .III. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan.  
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.III. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.  4 ll. 16 s. 5

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Barthomeu Corrager, en nom 
seu e axí con a procurador d’en Bernat Corrager, fra-
ra seu, areus d’en Pere Corrager, santràs, para lur; e 
són per interesos de L. lliures qui·ls són degudes de 
sso que·l dit para seu prestà per lo do de les .LXXX-
IIImCCC. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui 
foren complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat 
de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presen-
tades les hordinacions nouelament fetes per lo se-
nyor rey, per les quals a menat que·l dit interesos, 
d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura 
l’any; muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .XV. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 14 s. 2

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Algayra, sartor, axí 
con a mermasor e axequdor del testament d’en Jac-
me Darder, segons que, per lo dit testament del dit 
Jacme apar, fet per auctoritat d’en Ramon Canut, 
notari, a .III. de juliol de l’any .MCCCLXVII., una 
lliura .I. sou .V. diners; e són per la setena part de 
.VII. lliures .X. sous qui li són degudes de so que·l dit 
Jacme prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliu-
res. E més, per interesos de les dites .VII. lliures .X. 
sous, per .VI. anys .IX. mesos .XXV. jorns, qui foren 
complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de 
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Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions nouelament fetes per lo senyor 
rey, per les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí 
auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; 
muntan .V. lliures .II. sous.59 E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .VII. de juny de l’any 
.MCCCLXXIIII.  6 ll. 3 s. 5

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Satorra, mercader, e 
són per interesos de .XX. lliures que li són degudes 
de so que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. 
lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren 
complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presen-
tades les hordinacions nouelament fetes per lo se-
nyor rey, per les quals a menat que·l dit interesos, 
d’aquí auant, no sia pegat. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVII. de mag de l’any 
.MCCCLXXIIII.  1 ll. 9 s. 8

x Suma  18 ll. 8 s. 260

23 r. .MCCCLXXIIII.
Hauí manament e àpo-

qua de la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Joan de Demeto, mercader, 

axí con areu d’en Nicoli de Demeto, para seu, e són 
per interesos de .CC. lliures que li són degudes de 
sso que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliu-
res, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren com-
plits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre 
Senyor .MCCCLXXIII., que foren presentades les 
hordinacions nouelament fetes per lo senyor rey, per 
les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan.  
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXVIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  14 ll. 16 s. 961

59. .V. lliures .II. sous interlineat, damunt E d’aquesta.
60. Inclou el terme diners.
61. Hi ha un signe º sobreposat.
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Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Des Cots, mercader, 
.IIII. lliures .V. sous .VIII. diners, e són per la setena 
part d’aquelles .XXX. lliures que li són degudes de so 
que prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures. 
E més li auem pegat e són per interesos de les dites 
.XXX. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui fo-
ren complits a .III. de janer de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren presenta-
des les hordinacions nouelament fetes per lo senyor 
rey, per les quals a menat que·l dit interesos, d’aquí 
auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; 
muntan .I. lliura .IIII. sous .VI. [diners]. E axí munta 
per tot. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpoc-
ha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .X. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.  6 ll. 10 s. 2

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Robert, mercader, 
axí con a procurador d’en Jacme de Masnou, de Sò-
ler, .VII. lliures .II. sous .X. diners, e són per la se-
tena part de .L. lliures qui són degudes al dit Jacme 
per lo preu de hun catiu, lo qual li fo leuat; lo qual 
era d’aquells qui foren presos ab la nau de n’Anthoni 
Arquer. E més li auem pegat .III. lliures .XVI. sous 
.VIII, diners e són per interesos de les dites .L. lliu-
res, per .VIIIIº. mesos .VI. jorns, qui foren complits 
a .III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Se-
nyor .MCCCLXXIII., que foren presentades les hor-
dinacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia 
pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan per 
tot. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XII. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.  10 ll. 19 s. 6

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Gabriel Agost, mercader, .I. 
lliura .VIII. sous .VI. diners e són per la setena part 
de .X. lliures que li són degudes de sso que prestà per 
lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures. E més li auem 
pegat .XIIII. sous .X. diners e són per interesos de 
les dites .X. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, 
qui foren complits a .III. de janer de l’any de la Na-
tivitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII., que foren 
presentades les hordinacions nouelament fetes per 
lo senyor rey, per les quals a menat que·l dit intere-
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sos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous per-
lliura l’any; muntan per tot. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .XXII. d’abril de l’any 
.MCCCLXX. quatre  2 ll. 3 s. 4

x Suma  34 ll. 9 s. 9
23 v. .MCCCLXXIIIIº.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Des Pou axí con a 
procurador de la dona Anthonia, muller qui fo d’en 
Johan Des Pou, .XXI. lliures .VIII. sous .VI. diners 
e són per la setena part de .CL. lliures qui són de-
gudes a la dita dona de so que prestà per lo do de 
les .LXXXIIImCCC. lliures. E més li auem pegat .VI. 
lliures .VIII. sous e són per interesos de les dites .CL. 
lliures, per .V. mesos .XII. jorns, qui foren finits a 
.III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les hordi-
nacions nouelament fetes per lo senyor rey, per les 
quals a menat que·l dit interesos, d’aquí auant, no sia 
pegat a raó de .II. sous per lliura l’any; muntan per 
tot. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XI. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  27 ll. 16 s. 6

Hauí manament e àpo-
qua e letra del Gouerna-
dor e manament del se-
nyor rey. 

E és cert que la dita 
quantitat foc reebuda en 
l’any .MCCCLXX., en car-
tes .XLIIII.

Ítem, auem pegat a la dona Lucia, muller santràs 
d’en Guillem Satiba, habitador de Ciutadela; e a la 
dona Agueta, muller d’en Guillem Agost, saui en 
dret .CL. lliures, e són per préstech que feran a la 
Uniuersitat a .XIIII. de marts de l’any de la Nativi-
tat de Nostre Senyor .MCCCLXnou., ab interesos de 
.II. sous per lliura l’any. E més los auem pegat .XIII. 
lliures .VI. sous .VIII. diners e són per interesos de 
les dites .CL. lliures, per .X. mesos e .XVII. jorns, qui 
conemsaran de comptar a .XIIII. de marts de l’any de 
la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXII. e foren 
complits a .III. de janer l’any de la Nativitat de Nostre 
Senyor .MCCCLXXIII., que foren presentades les 
hordinacions nouelament fetes per lo senyor rey, per 
les quals a manat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any. E més los 
auem pegat .XVIII. lliures .III. sous .IIII. diners e són 
per interesos de hun any .VI. mesos 
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.X. jorns, qui comensaran a .IIII. de janer de l’any 
.MCCCLXXIII. e foren complits a .XIII. de juliol de 
l’any .MCCCLXXIIII., a raó de .XIIIIm. sous per mil, 
con axí sia stat per lo senyor rey hordonat en una 
letra per lo dit senyor rey al noble mosèn n’Olfo de 
Pròxida, Gouernador d’aquest regna, per raó del dit 
pegament tramesa, data en Barchinona a .XIX. de 
noembre de l’any .MCCCLXXIII., e en una altra letra 
per lo dit nobla gouernador a nos tramesa per pegar 
la dita moneda, data en Malorques a .XIII. de janer 
l’any .MCCCLXXIIII., és contengut; muntan per tot. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XI. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  181 ll. 10 s.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Des Frexa, ciute-
dan de Malorques, .IIII. lliures .XIII. sous e són per 
interesos de .L. lliures que prestà a la Uniuersitat a 
.XXVIII. de janer de l’any .MCCCLXXII., per .XI. 
mesos .V. jorns, qui foren complits a .III. de janer de 
l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXX-
III., que foren presentades les hordinacions nouela-
ment fetes per lo senyor rey que senblant interesos, 
d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous per lliura 
l’any. E més hauem pegat .V. lliures .V. sous .II. diners 
e són per interesos de les dites .L. lliures, per .I. any 
.V. mesos .XX. jorns, qui comensaran de comptar a 
.III. de janer de l’any .MCCCLXXIII. e foren com-
plits a .XXIII. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.; a raó 
de .XIIIIm. sous per mil, con axí sia stat prouahit per 
lo senyor rey, muntan per tot. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVII. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  9 ll. 18 s. 2
x Suma  21962 ll. 4 s. 8

62. Inclou el signe º a més dels diners.
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24 r. .MCCCLXXIIII.
Hauí manament e àpo-

qua de la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Ramon Togores, donzell, 

e són per interesos de .DC. lliures que li són de-
gudes, les quals prestà a la Uniuersitat63 en l’any 
.MCCCLXXII. per interesser de .VIIIo. mesos, qui 
comensaran a comptar a .IX. de noembre de l’any 
.MCCCLXXIII. e foren finits a .VIII. de juliol de 
l’any .MCCCLXXIIII., a raó de .XIIIIm. sous per mil, 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XVIII. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  28 ll. 11 s. 5

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Los dits .C. sous li foren 
dats per ço con sofresch 
dampnatge lo dit Gerau.

Ítem, auem pegat a·n Guerau Terragona, ciuta-
den de Malorques, e són per interesser e depnatga 
d’aquella barata de lana la qual los honrats Jurats ne 
auien comptada a espera de .II. mesos, per donar es-
parxament a la galiota armada la qual mena n’Ernau 
Bazeyia, e la qual los Jurats an tramesa en les parts de 
Cicília per cercar vaxells qui sien carregats de gra. E 
per so con la dita barata tornaua en gran dempnatge 
de la dita Uniuersitat, con vangés a raó de .XXX. per 
santenar, prouahim de auer la dita moneda per altra 
manera e a menys dempnatge de la Uniuersitat; per 
so fo determanats .C. sous e que la dita barata de lana 
fos ratrochtada. E d’aquesta paga a ffer agem albaran 
e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .II. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.

 5 ll.
Hauí manament e àpo-

qua de la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a la dona Barthomeua, muller 

qui fo d’en Jacme Ranouart, e fo per la setena part 
de aquelles .C. lliures qui li són degudes de sso que 
prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures. E 
aquest pagament li fem nos segons les hordinacions 
del senyor rey, qui foren presentades a .III. de janer 
de l’any .MCCCLXXIII., per les quals a menat que 
tals deutes sien pegats dins .VII. anys, so és, cascun 
any la setena part. E d’aquesta paga a ffer agem alba-
ran dels honrats Jurats e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXII. d’agost 
de l’any .MCCCLXXIIII.  14 ll. 5 s. 8

63. Segueix a ax ratllat.
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Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

E són posades en ree-
buda auant les dites .D. 
lliures en cartes .CXLV.

Ítem, auem pegat a n’Alixa Vidal, jueu, .D. reyals, 
los quals auia prestats a la Uniuersitat a .VI. de juliol 
de l’any .MCCCLXXIIII. a terma de .II. mesos, a raó 
de .XXX. per santenar l’any. E més li auem pegat e 
són per interesos del dits .D. reyals, per .II. mesos, 
qui foren complits a .V. de satembra del demunt dit 
any; a raó de .VI. sous per lliura l’any muntan l’ante-
resos .XXV. lliures; muntan per tot. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .IIII. de satem-
bre de l’any MCCCLXX quatre  525 ll. 

Datum ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua.

Ítem, auem pegat a la dona Margalida, muller d’en 
Bernat Pere Sebater, axí con areua e a succehidora 
abintestat d’en Guillemó Porret, fill e areu santràs 
d’en Guillem Porret, ciutedan de Malorques, .II. 
lliures .XVII. sous, e són per la setena part de .XX. 
lliures que li són degudes de sso que·l dit Guillem 
prestà per lo do de les .LXXXIIImCCC. lliures, la 
qual setena part li pegam segons les hordinacions 
entany fetes per lo senyor rey per bon stament de 
la terra. E més li auem pegat una lliura .VIIII. sous 
un diner, e són per interesos de les dites .XX. lliu-
res, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, qui foren finits a 
.III. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIII., que foren presentades les demunt 
dites hordinacions, per les quals a menat que·l dit 
interesos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous 
per lliura l’any; muntan per tot. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XXIX. de mag de 
l’any .MCCCLXXIIII.  4 ll. 6 s. 8

x Suma  577 ll. 3 s. 964

24 v. .MCCCLXXIIII.
Hauí manament et 

àpoqua.
Ítem, auem pegat a·n Pere Viues, de Campos, e 

són per la setena part d’aquelles .LI. lliures qui li són 
degudes per lo preu d’un catiu qui li fo leuat per la 
Uniuersitat, lo qual era estat pres ab la nau de n’An-
thoni Arquet. E d’aquesta paga a ffer agem albaran

64. Hi ha un signe º superíndex.
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e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta a .XXVII. de setembre de l’any 
.MCCCLXX. quatre  7 ll. 5 s. 8

Datum ut supra. Ítem, auem pegat a·n Bernat Des Clapés, mercader 
de Malorques, e són per interesos de .LXX. lliures 
que li són degudes de so que prestà per lo do de les 
.LXXXIIIm. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. jorns, 
qui foren complits a .III. de janer l’any de la Nativitat 
de Nostre Senyor .MCCCLXXIII.,65 que les hordina-
cions fetes per lo senyor rey foren presentades, per 
les quals a manat que·l dit interesos, d’aquí auant, no 
sia pegat a raó de .II. sous per lliura l’any, muntan.  
E agem-na albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XIII. de marts 
de l’any MCCCLXX quatre  5 ll. 4 s. 10

Datum ut supra. Ítem, auem pegat a la dona Anthònia, muller qui 
fo d’en Gregori Pomar, e són per interesos de .XL. 
lliures que li són degudes de so que prestà per lo do 
de les .LXXXIIIm. lliures, per .VIII. mesos .XXVII. 
jorns, qui foren complits a .III. de janer l’any de la 
Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXtres, que les 
hordinacions nouelament fetes per lo senyor rey fo-
ren presentades, per les quals a manat que·l dit inte-
resos, d’aquí auant, no sia pegat a raó de .II. sous per 
lliura l’any; muntan. E agem-na albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .IIII. de daembre de l’any MCCCLXX quatre  2 ll. 19 s. 466

Datum ut supra. Ítem, auem pegat a·n Ramon Togores, donzell, 
e són per interesos de .IIII. mesos, qui foren com-
plits a .VIII. dies de noembre proper pessat, d’aque-
lles .DC. lliures que prestà a la Uniuersitat; a raó de  
.XIIIIm. sous per mil muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXIII. de daembre de 
l’any .MCCCLXXIIII.  14 ll. 5 s. 7

65. Segueix per les qua, ratllat.
66. Als sous i als diners hi ha el signe º.
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Datum ut supra. Ítem, auem pegat a n’Uguet Borressà, mercader 
de Malorques, .XXVII. lliures, són per interesos de 
.DCCCC. lliures sues qui an stat en la taula de la Uni-
uersitat .IIII. mesos e mig, qui comensaran a comp-
tar a .XXVIII. de marts de l’any .MCCCLXX.quatre 
e foren complits a .XI. d’agost. E més, li auem pegat 
.XVIII. lliures .VII. sous .VIIII. diners, són per inte-
resos de .DCCC. lliures qui an stat en la dita taula67 
per .III. mesos [e] mig, qui són complits a .XXVIIII. 
de noembre del dit any; les quals .DCCCC. lliures lo 
dit Uguet tania e auia prestades a la Uniuersitat a raó 
de .II. sous per lliura l’any e antay, segons hordinació 
del senyor rey, tornanta-les. E a raó de .C. sous mo-
rabatí rametam lo dit interesos e, per nassesari que la 
Uniuersitat auia de moneda, ha estat la dita moneda 
en la taula d’en Barthomeu Des Cors, cambiador de 
la dita Uniuersitat, los demunt dits .VIII. mesos. que 
li pegam lo dit interesos a raó de .C. sous morabatí

x Suma  29 ll. 15 s. 5

25 r. .MCCCLXXIIII.
Munta so que li auem pegat e dona’ns albaran 

e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, notari 
de Malorques f[et]a a .VIIII. de daembre de l’any 
MCCCLXX quatre  45 ll. 7 s. 968

x Suma 45 ll. 7 s. 9

x x Suma major que munta tos so que·ls dits Clauaris 
an pegat a diuerses persones a qui era degut per inte-
resos de so que prestaran per lo do de les .LXXXIIIm. 
lliures, con encara per setenes parts del cabal, con 
encara per interesos e cabal qu·an pegat de monedes 
qui en temps passat eran stades manleuades de di-
uerses persones a sert interesos, qui munta per tot, 
segons que apar en .XXI. suma qui son de .XV. fins en 
.XXV. cartes69 e an .LXXXIX. partides, qui muntan. 

E posam-les totes en una suma en .CXIII. cartes  3.470 ll. 5 s. 170

67. Ratllat les.
68. Hi ha signe º.
69. Segueix e posam-les en una suma en .CXIII. ratllat.
70. Segueix una pàgina en blanc.
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26 r. .MCCCLXXIIII.

Pegaments que auem fets de violaris e de sensos e de sensals morts, los 
quals la Uniuersitat fa en Malorques.71

Restituí los albarans e 
les àpoqes. 

E axí appar del dit sens, 
ço és72 de .XVII. lliures 
.VIII. sous73 [que res]taua

Primerament auem pegat a·n Guerau Pere de 
Montsó e a·n Berenguer Nedal, e són per lo cens que 
la Uniuersitat los fa cascun any, a raó de .V. lliures 
morabatí. So és: en la festa de Santa Maria de fabrer, 
.XVII. lliures .VIII. sous, e en la festa de Sent Johan 
de juny, altres .XVII. lliures .VIII. sous. E és tot lo 
dit cens per l’any present, munta per tot. E d’aquesta 
paga a ffer agem .II. albarans e .II. àpoches fetes en 
poder d’en Jacme Tordera, notari  34 ll. 16 s. 

Idem.
E restituí àpoqua de 

.XVI. lliures. 
Ítem, restituí altre àpo-

qua d’altres .XVI. lliures 
a compliment.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Serra, mercader, 
ciutedan de Malorques, e són per lo cens que la Uni-
uersitat li fa cascun any, a raó de .V. lliures morabatí. 
So és: en la festa de Santa Maria de fabrer, .XVI. lliu-
res, e en la festa de Sent Johan de juny, altres .XVI. 
E és tot lo dit cens per l’any de la Nativitat de Nos-
tre Senyor .MCCCLXXIIII. E d’aquesta paga a ffer 
agem .II. albarans e .II. àpoches fetes en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, fetas  32 ll.

Idem.
E restituí àpoqua de 

.XXIIII. lliures.
E altre àpoqua de .XXI-

III. lliures e lo mana-
ment[?] dels Jurats.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Serra, mercader ciu-
tedan de Malorques, e són per lo cens que la Uni-
uersitat li fa cascun any a raó de .V. lliures morabatí. 
So és: en la festa de Santa Maria de fabrer, .XXIIII. 
lliures e, en la festa de Sent Johan de juny, altres 
.XXIIII. E és tot lo dit cens per l’any de la Nativitat 
de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. E d’aquesta paga 
a ffer agem .II. albarans e .II. àpoches fetes en poder 
d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta  48 ll.

71. Segueix un signe.
72. Segueix un espai il·legible.
73. Segueixen ±8 espais il·legibles.
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Idem. 
Restituí àpoqua de 

.XXXX. lliures de la festa 
de ffebrer.

E altre de semblant 
quantitat de la festa de 
Sent Johan.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Catabot, preuera, pro-
curador de la dona Anthoni, muller santràs d’en 
Ffrancesch Noguer, e són per lo cens que la Uni-
uersitat fa cascun any a la dita dona e als areus del 
dit Ffrancesch, a raó de .V. lliures morabatí. So és: 
en la festa de Santa Maria de fabrer, .XXXX. lliures 
e, an la festa de Sent Johan de juny, altres .XXXX.  
E és tot lo dit cens per les pagues de l’any de la Na-
tivitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII.; e munta 
per tot. E d’aquesta paga a ffer agem .II. albarans e 
.II. àpoques fetes en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques  80 ll.

Idem.
E restituí àpoqua de 

.LX. lliures del .IX. de 
fabrer.

E altre de altres .LX. 
lliures de .IX. d’agost.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Torrella, donzell, e 
són per lo cens que la Uniuersitat li fa cascun any 
de cens, a raó de .V. lliures morabatí. So és: a .IX. de 
fabrer, .LX. lliures e, a .IX. d’agost, altres .LX. lliures.  
E és tot lo dit cens per l’any present .MCCCLXXIIII.; 
munta so que li auem pegat. E d’aquesta paga a ffer 
agem .II. albarans e .II. àpoques en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, fetas  120 ll.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Fabrer, ciutedan de 
Malorques

x Suma  319 ll. 16 s. 
26 v. .MCCCLXXIIII.

Axí es cert del cens.
E restituí los alberans e 

àpoques dues de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a la dona Caterina, muller qui fo 
d’en Pere de Montsó, axí con areua e ushofructuaria 
de sa uida dels béns del dit marit seu; e són per lo 
cens que la Uniuersitat fa cascun any a la dita aretat, 
a raó de .V. lliures morabatí. So és: en la festa de Pas-
qua, .X. lliures .VI. sous .VII. [diners] e, an la festa de 
Sent Miquel, altres .X. lliures .VI. sous .VII. E és tot 
lo dit cens per les pagues de l’any .MCCCLXXIIII.; 
munta per tot so que li auem pegat entre .II. partides. 
E d’aquesta paga a ffer agem albarans .II. e .II. 
àpoches en poder d’en Jacme Tordera, notari fetes  20 ll. 13 s. 2

Idem ut supra.
E restituí àpoqua de 

.XL. lliures. 
E altre de altres .XI. lliu-

res e ha compliment.

Ítem, auem pegat a·n Guillemó Torrella, donzell, 
e són per lo cens que la Uniuersitat fa cascun any 
entre .II. vegades l’any, a raó de .C. sous morabatí: 
en la festa de Pasqua, .XXXX. lliures e altres .XXXX. 
lliures, en la festa de Sent Miquel de satembre. E és 
tot lo dit cens per les pagues de l’any .MCCCLXX 
IIII.; e munta per tot. E d’aquesta paga a ffer agem 
.II. albarans e .II. àpoches fetes en poder d’en Jacme 
Tordera, notari  80 ll.
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Idem ut supra.
E restituí àpoqua de 

.XXXXIIII. lliures.
E altre de semblant 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Peró[?] Serra, fill d’en Thomàs 
Serra, e són per lo cens que la Uniuersitat fa cascun 
any entre .II. uegades l’any, a raó de .C. sous mora-
batí. So és: en la festa de Pasqua, .XXXXIIII. lliu-
res e, an la festa de Sent Miquel de satembre, altres 
.XXXXIIII. lliures. E és tot lo dit cens per les pagues 
de les demunt dites festes de l’any .MCCCLXXIIII.;  
e munta per tot so que li auem pegat entre .II. par-
tides. E d’aquesta paga a ffer agem .II. albarans e .II. 
àpoches en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques fetes  88 ll. 

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a l’areu d’en Steua de Jouals e són 
per lo cens que la Uniuersitat li fa cascun any, a raó 
de .V. lliures morabatí. So és: en la festa de Pasqua, 
.XLI. lliures .XII. sous. E són per la paga de la dita 
festa de l’any .MCCCLXXIIII.  41 ll. 12 s.

Idem ut supra. 
E restituí lo dit albarà e 

àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Alamany, minis-
tra del Spital de Santa Caterina, e són per lo cens 
que la Uniuersitat fa cascun any al dit Spital en la 
festa de Sent Luch, a raó de .V. lliures per preu de 
cascun morabatí. E són per la paga del demunt dit 
jorn e de l’any MCCCLXX quatre. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XVI. de daem-
bre de l’any demunt dit  44 ll. 12 s.

Idem ut supra.
E restituí lo dit albarà e 

àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Barthomeu Arnau, mercader 
de Malorques, e són per lo cens que la Uniuersitat li 
fa cascun ayn en la festa de Sent Ffrancesch, a raó de 
.C. sous morabatí. E són per la paga del demunt dit 
jorn e any present. E d’aquesta paga ha fer agem al-
baran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari 
de Malorqua feta a .XXVIII. de noembre de l’any 
MCCCLXX quatre  35 ll.

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Arnau Desmur, saui en dret, 
e per ell a·n Ffrancesch Bertran, ciutadà de Malor-
ques; e són per lo cens que la Uniuersitat li fa cas-
cun any al sagon dia de vuytubri, a raó de .C. sous 
morabatí. E són per la paga del damunt dit jorn e 
de l’any MCCCLXX quatre. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .VII. de noembra de 
l’any MCCCLXX quatre  24 ll.

x Suma  332 ll. 17 s. 2
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27 r. .MCCCLXXIIII.
Axí és cert del cens. 
E restituí lo albarà e 

àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Rossinyol, e són per lo 
cens que la Uniuersitat li fa cascun any en la festa 
de Nedal, a raó de .V. lliures morabatí. E són per la 
paga de la dita festa de l’any de la Nativitat de Nos-
tre Senyor .MCCCLXXIIII. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e feu àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .I. de marts de l’any 
.MCCCLXXI.  112 ll. 16 s. 374

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a misser Jacme de Galiana, e 
són per lo cens que la Uniuersitat li fa cascun any 
a .XXVII. de maig, a raó de .V. lliures per moraba-
tí. E són per la paga del damunt dit jorn e de l’any 
.MCCCLXXIIII. E d’aquesta paga a ffer agem alba-
ran e àpoqua en poder d’en Jacme de Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XXIX. de maig de l’any 
.MCCCLXXIIII.  12 ll.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Soquerrat, notari
Idem. Ítem, auem pegat a·n Pons Sacoma, procurador 

d’en Guillemó Holiuer, e són per lo cens que la Uni-
uersitat li fa cascun any al dit Guillelmó en la festa 
de Nadal, a raó de .C. sous morabatí. E són per la 
paga de la dita festa de l’any de la Nativitat de Nostre 
Senyor .MCCCLXX. quatre. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta ha .VI. d’abril de l’any 
.MCCCLXXIIII.  16 ll. 2 s. 3

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Guillelmó Torrella, don-
zell, e son per lo cens que la Uniuersitat li fa cas-
cun any al primer dia de juliol, a raó de .C. sous 
morabatí. E són per la paga del primer de juliol de 
l’any .MCCCLXXIIII. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XI. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  50 ll.

74. Hi ha signe º.



 Edició 155

Idem. 
E restituí àpoqua de la 

dita quantitat e75 mana-
ment dels Jurats.

Ítem, auem pegat a·n Pere Torrella, caualler, e 
són per lo cens que la Uniuersitat li fa cascun any 
al primer dia de juliol, a raó de .C. sous per mora-
batí. E són per la paga del primer dia de juliol de 
l’any .MCCCLXXIIII. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIII. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  30 ll.

Idem ut supra.
És cert que forment ua-

lia més en lo dit any que 
no fo lo preu.

Ítem, auem pegat assor Ffrancescha Des Mas, pri-
oressa del Monestir de Santa Maria Magdalena, e 
són per preu de .LXVII. quarteres [e] miga de for-
ment que la Uniuersitat fa de cens cascun any al dit 
Monestir, entre .II. pertides, totes en la festa de Sent 
Pere e Sent Faliu. E són per la paga de la damunt 
dita festa de l’any .MCCCLXXIIII.; a raó de .XXXV. 
sous la quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta ha .VIIII. d’agost de 
l’any MCCCLXX quatre  118 ll. 2 s. 6

x Suma  339 ll. 1 s. 6
27 v. .MCCCLXXIIII.

Axí apar del cens. 
Restituí albarà e àpoqua 

de la quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Simon Saluatge, procurador 
d’en Bernat Manresa, d’Iuissa, segons que apar per 
carta pública feta en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari, a .XXVI. de marts de l’any .MCCCLXVIII.; e 
són per cens que la Uniuersitat fa cascun any al dit 
Bernat en la festa de Santa Creu de mag, a raó de .C. 
sous morabatí. E són per la paga de la damunt dita 
festa de l’any .MCCCLXXIIII. E d’aquesta paga a fer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .IX. de mag de l’any 
MCCCLXX quatre 120 ll.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Pont o a la dona
Idem ut supra. 
Restituí àpoqua de .VII. 

lliures .XII. sous de la fes-
ta de Nadal.

Ítem, auem pegat a·n Peró[?] Sauila, ffill d’en Pere 
Sauila, e són per lo cens que la Uniuersitat li fa cas-
cun any, a raó de .V. lliures morabatí. So és: en la 
festa de Nedal, .VII. lliures .XII. sous e, an la festa de 
Sent Johan de juny, altres .VII. lliures .XII. sous. E és

75. Segueix apo, ratllat.
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Altre de .VII. lliures .XII.  
sous de la festa de Sent 
Johan.

tot lo dit cens per les demunt dites festes e de l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII.; 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem .II. albarans e 
.II. àpoques en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta  15 ll. 4 s.

Idem ut supra.
E restituí lo dit mana-

ment e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Steua Tarí, donzell, fill e areu 
d’en Barthomeu Tharí, santràs, e són per lo cens que 
la Uniuersitat li fa cascun any en la festa de Nedal, 
a raó de .C. sous morabatí. E són per la paga de la 
damunt dita festa de l’any de la Nativitat de Nostre 
Senyor MCCCLXX quatre. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .VIII. de marts de 
l’any .MCCCLXXIIII.  48 ll. 6 s. 8

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Steua Tharí, donzell, fill e 
areu d’en Bacholomeu Tharí, santràs, e són per lo 
cens que la Uniuersitat li fa cascun any en la festa de 
Madona Santa Maria de marts. E són per la paga de 
la damunt dita festa de l’any de la Nativitat de Nos-
tre Senyor MCCCLXX quatre, a raó de .C. sous mo-
rabatí. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .VI. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  70 ll. 8 s.

Idem ut supra. E restituí 
lo manament e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Bella, ciutedan de 
Malorques, e són per lo cens que la Uniuersitat li fa 
cascun any a .XV. de mag, a raó de .C. sous mora-
batí. E són per la paga del damunt dit jorn de l’any 
.MCCCLXX. quatre. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVII. de mag de l’any 
MCCCLXX quatre  17 ll. 11 s. 2

x Suma  271 ll. 9 s. 10
28 r. .MCCCLXXIIII.

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a l’areu d’en Pere Mathes ho a 
misser Jacme de Galiana per ell, e són per lo cens 
que la Uniuersitat li fa cascun any a .XVI. de mag, a 
raó de .C. sous per morabatí. E són per la paga del 
damunt dit jorn de l’any .MCCCLXXIIII. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha .III. de 
juny de l’any .MCCCLXXIIII.  80 ll.
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Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a la dona Mundina, muller sa-
entràs d’en Bonanat Massanet, axí con a tudriu tes-
tamentària e per la cort confermada als fills e areus 
del dit marit seu; e són per lo cens que la Uniuersitat 
fa cascun any als dits areus lo primer jorns de l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXX quatre.  
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XXVII. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.  44 ll. 16 s.

Idem ut supra.
E restituí àpoqua e ma-

nament dels Jurats.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Valentí e a·n Fer-
rando Valentí, ciutedans de Malorques, e són per 
lo cens que la Uniuersitat los fa cascun any a .VIII. 
d’agost, a raó de .C. sous morabatí. E són per la paga 
del damunt dit jorn de l’any de la Nativitat de Nos-
tre Senyor .MCCCLXXIIII. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .XIIII. de satembre de 
l’any MCCCLXX quatre  13 ll. 6 s. 4

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Saroqa, batifulla, e 
són per lo cens que la Uniuersitat li és tanguda de 
fer cascun any en la festa de Pasqua. E són per la 
paga del damunt dit jorn de l’any .MCCCLXXIIII., 
a raó de .C. sous morabatí. E d’aquesta paga a fer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .V. de mag de l’any 
MCCCLXX quatre  320 ll.

Idem.
E restituí lo manament 

e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Safortesa, mercader 
de Malorques, e són per lo cens que la Uniuersitat 
li és tenguda de fer cascun any a .XXII. de fabrer, 
a raó de .C. sous morabatí. E són per la paga del 
damunt dit jorn de l’any de la Nativitat de Nostre 
Senyor MCCCLXX quatre. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XXIIII. d’abril de 
l’any MCCCLXX quatre  16 ll.

Idem.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Anthoni Pera e a·n Ffarrer 
Pera, frares, fills e areus d’en Farrer Pera, saentràs, 
mercader de Malorque. E són per lo cens que la Uni-
uersitat los és tenguda de fer cascun any en la festa 
de Pasqua. E són per la paga de la damunt dita festa 
de l’any MCCCLXX quatre, a raó de .C. sous mora-
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batí. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXII. d’abril de l’any MCCCLXX quatre  21 ll. 6 s. 8

x Suma  495 ll. 9 s. 
28 v. .MCCCLXXIIII.
Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Sauila, mercader de 
Malorques, e són per lo cens que la Uniuersitat li és 
tanguda de fer cascun any, en la festa de Nadal, a raó 
de .C. sous morabatí. E són per la paga de la damunt 
dita festa de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIIII. E d’aquesta paga a ffer agem alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta a .I. de marts de l’any MCCCLXX 
quatre  12 ll.

Cens acostumat e àpo-
qua e manament.

Ítem, auem pegat a·n Pere Sot, ffarrer, e són per 
lo cens que la Uniuersitat cascun any era tenguda 
de fer e·n Pere Casteyó, draper, e ara fa al damunt 
dit Pere Sot, en la festa de Omnia Santer. E són per 
la paga del damunt dit jorn de l’any .MCCCLXX.
tres, raó de .C. sous morabatí. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .XXIIII. de marts de 
l’any MCCCLXX quatre  2 ll. 19 s.

Idem ut supra. Ítem, auem pegat a·n Jacme de Buadela, ciutedan 
de Malorques, e són per lo cens que la Uniuersitat 
cascun any li és tanguda de fer, axí con areu de la 
dona Blanqua, mara sua, en la festa de Aparisi; per 
unes cases les quals foren enderrocades per la Uni-
uersitat e en lo pati de les quals foren constituhits e 
adificats lo poador e abourador qui són al cap del 
pont d’en Nicolau Gerau, a raó de .C. sous morabatí. 
E són per la paga de la demunt dita festa de l’any 
MCCCLXX quatre. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XX. de fabrer de l’any 
MCCCLXX quatre  4 ll.

Ítem, auem pegat



 Edició 159

Idem ut supra.
E restituí àpoqua e 

alberan.

Ítem, auem pegat a·n Simon Rog, ciutedan de Ma-
lorques o e·n Jordi Rog, areu seu, e són per lo cens 
que la Uniuersitat cascun any li és tanguda de fer en 
la festa de Nadal, per unes cases qui foren enderro-
cades en lo loch hon ara és la Font qui és al cap del 
pont d’en Nicolau Gerau, a raó de .C. sous morabatí. 
E són per la paga de la damunt dita festa de l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII.  
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .VI. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll.

x Suma  20 ll. 19 s. 
29 r. .MCCCLXXIIII.
Cens acostumat e ma-

nament e àpoqua.
Ítem, auem pegat a·n Joan Ebri, fill d’en Guillem 

Ebri, e són per lo cens que la Uniuersitat li fa cas-
cun any en la festa de Pasqua, per .I. pati de cases 
qui fo mesclat en lo monestir de les dones de Santa 
Maria Magdalena. E són per la paga de la demunt 
dita festa de l’any .MCCCLXXIIII. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XI. d’abril de 
l’any MCCCLXX quatre  4 ll. 12 s.

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Molet, preuera, e per 
ell a n’Arnau Janouer, notari, procurador seu, e són 
per lo cens que la Uniuersitat li fa cascun any entre 
.II. uegades. So és: en la festa de Nedal, .IIII. lliures 
e, en la festa de Sent Johan de juny, altres .IIII. lliu-
res. E són les dites pagues per les demunt dites festes 
de l’any .MCCCLXXIIII.; e munta. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XI. de juliol de 
l’any .MCCCLXXIIII.  8 ll.

Idem ut supra.
E restituí .I. àpoqua de 

.LXXX. lliures de Nadal. 
Ítem, altre de .L. lliures 

de Nadal. 
Ítem, altre de .L. lliures.
Ítem, altre de .L. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Serdà, ministra 
del spital de Sent Andreu, e són per lo cens que la 
Uniuersitat fa al dit spital entre .IIII. uegades l’any. 
So és: en la festa de Nadal, .LXXX. lliures, e en la 
festa de Santa Maria de marts, .L. lliures, e an la festa 
de Sent Johan de juny, .L. lliures, e en la festa de Sent
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Miquel, .L. lliures. E és tot lo dit cens per les festes 
demunt dites d’aquest present any de la Nativitat de 
Nostre Senyor MCCCLXX quatre; e munta per tot. 
E d’aquesta paga a ffer agem .IIII. albarans e .IIII. 
àpoches en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a.  130 ll.

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua del dit Ffran-
cesch de .XXVI. lliures 
.X: sous.

E altre d’altres .XXVI. 
lliures .X: sous. E ha 
compliment.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Alamany, minis-
tra del spital de Santa Caterina, dotat per en Ramon 
de Saleles, prop lo portal de Portopí; e són per lo 
cens que la Uniuersitat fa cascun any al dit spital 
entre .II. uegades l’any. So és: en la festa de Santa 
Maria de marts, .XXVI. lliures deu sous, e an la festa 
de Sent Miquel, altres .XXVI. lliures .X. sous; mun-
ta. E és tot lo dit cens per les demunt dites festes de 
l’any .MCCCLXXIIII. E d’aquesta paga a ffer agem 
albarans e àpoches .II. en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques fetes  53 ll.

Haui manament e àpo-
qua de la dita quantitat. 

E són acustumats de 
rebra carta [?] a procu-
radors.

Ítem, auem pegat a·n Pons Des Camps e a·n Pere 
Des Pug, procuradors dels perdens[?] de leny d’en 
Berenguer Gassó, e són per lo sansal mort que la 
Uniuersitat los fa cascun any el .XVIIIe. de juny, a 
raó de .XIIIIm. sous per mil. E són per la paga del 
demunt dit dia de l’any .MCCCLXXIIII. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha .III. de 
vuitubri de l’any .MCCCLXXIIII.  815 ll. 4 s. 5

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

dels Jurats e àpoqua de 
les dites .C. lliures.

Ítem, auem pegat al areus d’en Pere Serra, d’Ariany, 
e per ell a la dona Alicsen, muller santràs del dit Pere 
Serra, e a·n Falip Bertran e Arnau Serra, axí con a 
tudós dels dits areus, les quals la Uniuersitat los fa 
cascun any, en la festa de Tots Sants, de sensal mort, 
a raó de .XIIIIm. sous per mil. E són per la paga de 
la demunt dia festa e del any MCCCLXX quatre.  
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .VIII. de noembre de l’any .MCCCLXXIIII.  100 ll.

x Suma  1.210 ll. 16 s. 5
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29 v. Violaris
 .MCCCLXXIIII.
Hauí manament e 

àpoqua.
Ítem, auem pegat a·n Lorens Talens, e són per lo 

uiolari que la Uniuersitat li fa cascun any entre .II. 
uegades l’any. So és: en la festa de Sent Johan de 
juny, .L. lliures. E són per la paga de la demunt dita 
festa de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Lorens Dolset, ciutadan de 
Malorques, e són per lo uiolari que la Uniuersitat li 
fa cascun any, a raó de .VIIm. sous per mil, en la festa 
de Santa Maria d’agost. E son per la paga de la de-
munt dita festa de l’any .MCCCLXXIIII. E d’aquesta 
paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me Tordera, notari de Malorques, feta a .XII. d’agost 
de l’any .MCCCLXXIIII.  200 ll.

Datum ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Burgués, caualler, 
e són per lo uiolari que la Uniuersitat li fa cascun 
any en la festa de Santa Maria de satembre, a raó de 
.VIIm. sous per mil. E són per la paga de la demunt 
dita festa de l’any .MCCCLXXIIII. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .IIII. de satem-
bre de l’any MCCCLXX quatre  150 ll.

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem de Pachs, mercader 
de Malorques, e són per lo uiolari que la Uniuersitat 
li fa cascun any en la festa de Santa Maria de satem-
bre, a raó de .VIIm. sous per mil. E són per la paga 
de la demunt dita festa de l’any .MCCCLXXIIII. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.IIII. de satembre de l’any .MCCCLXXIIII.  70 ll.

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Serra, mercader de 
Malorques, e són per lo uiolari que la Uniuersitat li 
fa cascun any en la festa de Santa Maria de satem-
bre, a raó de .VIIm. sous per mil. E són per la paga 
de la demunt dita festa de l’any .MCCCLXXIIII. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.IIII. de satembre de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll.
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Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Pons Sacoma, ciutedan de 
Malorques, e són per lo uiolari que la Uniuersitat li 
fa cascun any en la festa de Santa Maria de satem-
bre, a raó de .VIIm. sous per mil. E són per la paga 
de la demunt dita festa de l’any .MCCCLXXIIII. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.IIII. de satembre de l’any .MCCCLXXIIII.  100 ll.

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua.

Ítem, auem pegat a n’Obertí de Dometo, mercader 
de Malorques, e són per lo uiolari que la Uniuersitat 
li fa cascun any en la festa de Santa Creu de satem-
bre, a raó de .VIIm. sous per mil. E són per la paga 
de la demunt dita festa de l’any MCCCLXX quatre. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XIII. de satembre de l’any .MCCCLXXIIII.  115 ll.

x Suma  735 ll. 
30 r. .MCCCLXXIIII.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a n·Hobertí de Dometo, merca-
der de Malorques, e són per lo uiolari que la Uni-
uersitat li fa cascun any en la festa de Santa Creu de 
satembre, a raó de .VIIm. sous per mil. E són per la 
paga de la demunt dita festa de l’any .MCCCLXX-
IIII. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XIII. de satembre de l’any MCCCLXX quatre  50 ll.

Datum ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a n·Hobertí de Dometo, merca-
der de Malorques, e són per lo uiolari que la Uni-
uersitat li fa cascun any en la festa de Santa Creu 
de satembre, a raó de .VIIm. sous per mil, E són per 
la paga de la demunt dita festa de l’any MCCCLXX 
quatre. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XIII. de satembre de l’any .MCCCLXXIIII.  40 ll.

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Johan de Dometo, mercader 
de Malorques, e són per lo uiolari que la Uniuersitat 
li fa cascun any en la festa de Santa Creu de satem-
bre, a raó de .VIIm. sous per mil. E són per la paga 
de la demunt dita festa de l’any MCCCLXX quatre 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XIII. de satembre de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll.
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Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

dels Jurats e àpoqua de la 
dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau de Pachs, mercader 
de Malorques, e per ell a·n Guillem de Pachs, pro-
curador seu, e són per lo uiolari que la Uniuersitat 
li fa cascun any en la festa de Santa Creu de satem-
bre, a raó de .VIIm. sous per mil. E són per la paga 
de la demunt dita festa de l’any MCCCLXX quatre.  
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
ha .VIII. de noembra de l’any MCCCLXX quatre  50 ll.

Idem ut supra. 
Restituí lo manament e 

àpoqua.

Ítem, a·n Ffrancesch de Comelles, mercader de 
Malorques, e són per lo uiolari que la Uniuersitat 
li fa cascun any en la festa de Santa Creu de satem-
bre, a raó de .VIIm. sous per mil. E són per la paga 
de la demunt dita festa de l’any .MCCCLXXIIII. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XIII. de satembre de l’any MCCCLXX quatre  50 ll.

Idem ut supra. 
Restituí lo manament e 

àpoqua.

Ítem, auem pegat a la dona Steuana, muller d’en 
Anthoni Sacoma, e són per lo uiolari que la Uni-
uersitat li fa cascun any en la festa de Santa Creu de 
satembre, a raó de .VIIm. sous per mil. E són per la 
paga de la demunt dita festa de l’any .MCCCLXX- 
IIII. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XIII. de satembre de l’any MCCCLXX quatre  25 ll. 

Idem ut supra. 
Restituí lo manament e 

àpoqua.

Ítem, auem pegat a la dona Ffranchina, muller qui 
fo d’en Berenguer Talens, e són per lo uiolari que la 
Uniuersitat li fa cascun any en la festa de Santa Creu 
de satembre, a raó de .VIIm. sous per mil. E són per 
la paga de la demunt dita festa de l’any .MCCCLXX 
IIII. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XIII. de satembre de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll.

x Suma  290 ll. 
30 v. .MCCCLXXIIII.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Bela, ciutedan de 
Malorques, les quals la Uniuersitat li fa cascun any 
de violari lo primer jorn de vuitubri, raó de .VIIm. 
sous per mil. E són per la paga del demunt dit jorn 
de l’any present. E d’aquesta paga a fer agem alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari 
de Malorques, feta a .XXVI. de satembre de l’any 
.MCCCLXXIIII.  75 ll.
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Idem ut supra. 
E àpoqua de manament 

de les dites .XXV. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Barthomeu Cortés, ciutedan 
de Malorques, les quals la Uniuersitat li fa cascun 
any de violari al .VIè. jorn de vuitubri, a raó de 
.VIIm. sous per mil. E són per la paga del demunt dit 
jorn e del present any. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .V. de vuitubri de l’any 
MCCCLXX quatre  25 ll.

Idem ut supra.
E hauí manament e 

àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Barthomeu Des Cors, ciute-
dan de Malorques, les quals la Uniuersitat li fa cas-
cun any de violari al .VIIIè. jorn de vuitubri, a raó de 
.VIIm. sous per mil. E són per la paga del demunt dit 
jorn e del present any. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .VI. de vuitubri de l’any 
.MCCCLXXIIII.  25 ll.

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

dels Jurats e àpoqua de la 
dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Viuot, e per ell a·n Jo-
han Torrabadal, mercader de Malorques, lo qual n’a 
cessió del dit Johan Viuot, les quals la Uniuersitat li 
fa cascun any de violari al .VIIIè. jorn de vuitubri, 
a raó de .VIIm. sous per mil. E són per la paga del 
demunt dit jorn e del present any. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta ha .XVII. de vuitubri 
de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll.

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

dels Jurats e àpoqua de la 
dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Dauleza, e per ell a·n 
Johan Torrabadal, mercader de Malorques, lo qual 
n’a cessió del dit Jacme, les quals la Uniuersitat li 
fa cascun any de violari al .VIIIè. jorn de vuitubri, 
a raó de .VIIm. sous per mil. E són per la paga del 
demunt dit jorn e del present any. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta ha .VII. de vuitubri 
de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll.

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

dels Jurats e àpoqua de la 
dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Roger, e per ell a·n Jo-
han Torrabadal, mercader de Malorques, lo qual n’a 
cessió del dit Johan Roger, les quals la Uniuersitat 
cascun any li fa de violari al .VIIIè. jorn de vuitubri, 
a raó de .VIIm. sous per mil. E són per la paga del 
demunt dit jorn e del present any. E d’aquesta paga 
ha fer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .VI. de vuitubri 
de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll.

x Suma  200 ll. 
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31 r. .MCCCLXXIIII.
Hauí manament e àpo-

qua de la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Lorens Burguet e per ell a·n 

Johan Torrabadal, mercader de Malorques, les quals 
la Uniuersitat li fa cascun any de violari al .VIIIè. 
jorn de vuitubri, a raó de .VIIm. sous per mil. E són 
per la paga del demunt dit jorn e del present any.  
E d’aquesta paga a ffer agem albarà e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.VI. de vuitubri de l’any MCCCLXX quatre  25 ll.

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch de Comelles, 
mercader de Malorques, les quals la Uniuersitat li 
fa cascun any de violari al .VIIè. dia de vuitubri, a 
raó de .VIIm. sous per mil. E són per la paga del de-
munt dit jorn e any. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .VI. de vuitubri de l’any 
.MCCCLXXIIII.  25 ll.

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

dels Jurats e àpoqua de la 
dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Massager, mercader 
de Malorques, e per ell a·n Ffrancesch de Comelles, 
procurador seu, les quals la Uniuersitat fa cascun 
any de violari al dit Ramon al .VIIIè. jorn de vuitu-
bri. E són per la paga del demunt dit jorn e any, a raó 
de .VIIm. sous per mil. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta ha .VI. de vuitubri de l’any 
MCCCLXX quatre  25 ll. 

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

dels Jurats e àpoqua de la 
dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillemó Holiuer, mer-
cader de Malorques, les quals la Uniuersitat li fa 
cascun any en la festa de Sent Luch Euangelista, a 
raó de .VIIm. sous per mil. E són per la paga de la 
demunt dita festa de l’any present. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .VI. de vuitubri 
de l’any MCCCLXX quatre  30 ll.

Idem ut supra. 
E lo manament e àpo-

qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a la dona Margalida, muller qui 
fo d’en Johan de Pachs, les quals la Uniuersitat li 
fa cascun any en la festa de Sent Luch Euangelista 
de violari, a raó de .VIIm. sous per mil. E són per 
la paga de la demunt dita festa e del present any.  
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XVII. de vuitubri de l’any MCCCLXX quatre  50 ll.
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Idem ut supra. 
E lo manament e àpo-

qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Sacoma, mercader 
de Malorques, les quals la Uniuersitat li fa cascun 
any en la festa de Sent Luch Auangelista, a raó de 
.VIIm. sous per mil. E són per la paga de la demunt 
dita festa de l’any present. E d’aquesta paga ha fer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .XVI. de vuitubri de 
l’any MCCCLXX quatre  50 ll.

x Suma  205 ll. 
31 v. .MCCCLXXIIII.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Catló, mercader 
de Malorques, les quals la Uniuersitat li fa cascun 
any de violari en la festa de Sent Simon e Judes, a raó 
de .VIIm. sous per mil. E són per la paga de les de-
munt dites festes d’aquest present any MCCCLXX.
quatre. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpoc-
ha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XXX. de vuitubri de l’any MCCCLXX 
quatre

 50 ll.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Safortesa, mercader de 
Malorques, e per ell a·n Johan de Conieres, procu-
rador seu, les quals la Uniuersitat fa cascun any de 
violari al dit Pere en la festa de Tots Sants, a raó de 
.VIIm. sous per mil. E són per la paga d’aquest pre-
sent any MCCCLXX quatre. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta ha .XXXI. de vuitubri 
de l’any .MCCCLXXIIII.  150 ll.

Idem ut supra. 
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a la dona Ffranchina,76 muller 
qui fo d’en Berenguer Talens, mercader santràs de 
Malorques, les quals la Uniuersitat cascun any li fa 
de violari en la festa de Tots Sants, a raó de .VIIm. 
sous per mil. E són per la paga de la demunt dita 
festa del present any. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XXXI. de vuitubri de l’any 
.MCCCLXXIIII.  50 ll. 

76. Amb un signe d’abreviació superflu.
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Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Safortesa, mercader de 
Malorques, les quals la Uniuersitat cascun any li fa 
de violari en la festa de Tots Sants, a raó de .VIIm. 
sous per mil. E són per la paga d’aquest present any 
MCCCLXX quatre. E d’aquesta paga a fer agem al-
baran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, nota-
ri de Malorques, feta a .XXXI. de vuitubri de l’any 
MCCCLXX quatre  50 ll.

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Johan de Conieres, mercader 
de Malorques, les quals la Uniuersitat cascun any li 
fa de violari en la festa de Tots Sants, a raó de .VIIm. 
sous per mil. E són per la paga de la demunt dita fes-
ta d’aquest present any .MCCCLXXIIII. E d’aquesta 
paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me Tordera, notari de Malorques, feta a .XXXI. de 
vuitubri de l’any MCCCLXX quatre  50 ll.

Idem ut supra.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Sunyer, mercader 
de Malorques, les quals la Uniuersitat li fa cascun 
any de violari en la festa de Tots Sants, a raó de 
.VIIm. sous per mil, e són per la paga de la demunt 
dita festa e any present. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .III. de noembre de l’any 
.MCCCLXXIIII.  50 ll.

x Suma  400 ll. 
32 r. .MCCCLXXIIII.
Hauí manament e àpo-

qua de la dita quantitat 
cobrades.

Ítem, auem pegat a n’Hobertí de Dometo, merca-
der de Malorques, les quals la Uniuersitat cascun 
any li fa de violari al segon jorn de noembra, a raó 
de .VIIm. sous per mil. E són per la paga del demunt 
dit jorn e del present any. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .III. de noembre de 
l’any .MCCCLXXIIII.  45 ll.

Idem ut supra. 
E lo manament dels 

Jurats e àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Serra, mercader de 
Malorques, les quals la Uniuersitat cascun any li fa 
de violari al .Vè. jorn de noembra, a raó de .VIIm. 
sous per mil. E són per la paga del demunt dit jorn 
e del any .MCCCLXXIIII. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .VII. de noembra de 
l’any MCCCLXX quatre  25 ll.
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Idem ut supra. 
E àpoqua feta e ferma-

da per lo dit Berenguer, 
axí con a tudor.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Des Boxo, ho a·n 
Berenguer de Térmens, mercader, tudor dels fills e 
areus del dit Ffrancesch, les quals la Uniuersitat fa 
de violari cascun any als dits areus en festa de Sent 
Thomàs apòstol. E són per la paga de la demunt dita 
festa de l’any .MCCCLXXIIII. E són de nombre de 
aquelles .LXXV. lliures que·l dit Fransesch comptan 
de violari de la Uniuersitat, con les romanents .LVII. 
lliures .II. sous .X. lo dit Ffrancesch confesà ab carta 
que eran de la dona Ffranchina, muller santràs d’en 
Pere de Termens. E dona’ns albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XXIIII. de noembre de l’any MCCCLXX quatre  17 ll. 17 s. 2

Hauí manament reyal. 
E albarà dels Jurats e 

àpoqua.
E letra del Gouernador.

Ítem, auem pegat a la honrada religiosa sor Ffran-
china Des Mas, prioressa del Monestir de Santa 
Maria Magdalena, e són per preu e ualor de .XXX. 
quarteres de forment les quals la Uniuersitat cascun 
any fa de cens al dit monestir en la festa de Sent Pere 
e de Sent Faliu. E són per la paga de la demunt dita 
festa de l’any .MCCCLXXIII., a raó de .XV. sous la 
quartera; muntan. E d’aquest pegament li fem nos 
per manament e hordinació del molt alt Senyor Rey, 
ab letra sua a nos feta, data en Barchinona a .XVIIII. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIII., segons que·n 
la dita letra és pus largament contengut. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XVIII. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXX quatre  22 ll. 10 s.

Hauí manament e àpo-
qua77 acustumat.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Serdà, ragidor del 
spital de Sent Andreu, e són a compliment de paga 
del present any qui sera finit la vigilia de Nadal pro-
per vinent d’aquelles .CC. lliures les quals la Uni-
uersitat fa cascun any de cens al dit spital de .III. en 
.III. mesos .L. lliures, e són per la paga de la festa de 
Nedal proper vinent. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .IIII. de daembre de l’any 
MCCCLXX quatre  50 ll.

x Suma  160 ll. 7 s. 2

77. Segueixen ±7 espais il·legibles.
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32 v. .MCCCLXXIIII.
Restituíren les tautles a 

la dita data.78
Ítem, auem pegat a mossén Johan de Mora, caua-

ller, axí con auent loch e ffació de les coses devayl 
scrites d’en Remon Saserra, ciutedan de Malor-
ques, ab carta póblica daquèn feta, a .XVII. de juny 
l’any present, en poder d’en Pere Ribalta, notari de 
Malorques. E són per extimació e valor d’aquelles 
.XVII. quarteres de forment sensals les quals la Uni-
uersitat fa cascun any, en la festa de Sent Pere e de 
Sant Faliu, de cens al dit Ramon, per lo molí ape-
llat del Spital, lo qual és en la céquia de la Ciutat.  
E assò per lo mudament de la aygua qui va a la Vila 
de Vay. Lo qual forment és stat rahonat a rahó de 
.LX. sous la quartera, segons que·ls honrats Jurats ne 
són stats certificats per albaran testimonial del hon-
rat batlle de Malorques. E són per la paga de Sant 
Pere e Sant Faliu d’aquest present any. E agem-na 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVII. de daembre de 
l’any MCCCLXX quatre  51 ll.

Hauí manament e 
àpoqua de .LXXX. lliu-
res, ço és, de .L. lliures 
a compliment de l’any 
.MCCCLXXIII., que fo 
fenit lo jorn de Nadal del 
present any, e de les dites 
.XXX. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Serdà, aminestra-
dor del spital de Sent Andreu, les quals la Uniuersi-
tat fa de cens cascun any al dit spital, en la festa de 
Nadal, per la sala de la juraria de Malorques. E són 
per la festa de Nedal proper vinent, que comensa-
rà a comptar l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXV. E agem-na albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.XX. de daembre de l’any .MCCCLXXIIII.  30 ll.

Cauteles necessàries al 
dit compta de datum.

Ítem, auem pegat a la dona Ffranchina, muller 
saentràs d’en Pere de Térmens, ciutadan de Ma-
lorques, les quals cascun any la Uniuersitat fa de 
violari a la dita dona, per consignació a ella feta 
ab carta póblicha, a .XX. del mes de janer de l’any 
.MCCCLXXIII., en poder d’en Berenguer Des Vilar, 
notari póblich de Malorques, per en Ffrancesch Des 
Boxon, genra de la dita dona. E són del nombra de 
aquelles .LXXV. lliures les quals cascun any la Uni-
uersitat feya de violari, en la festa de Sent Thomàs 
apóstol, al dit Ffrancesch per compte daquèn feta, 

78. Segueixen ±5 espais i·legibles.
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segons que d’aquestes coses som stats certificats per 
letra del honrat en Ramon Burguès, Vager de la ciu-
tat de Malorque, qui per les dites letres nos ha ma-
nat que degam pegà a la dita dona cascun any, per 
rahó del dit violari. E dona-n’s albaran dels honrats 
Jurats e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, nota-
ri de Malorques, feta a .XXIII. de daembre de l’any 
.MCCCLXXIIII.
x Suma

 57 ll. 2 s. 10
 138 ll. 2 s. 10

x x Suma maior que munta tos so que·ls dits Clauaris 
an pagat a diuerses persones d’aquest regna, e són 
per lo sensal mort e uioloris que prenen sobre aques-
ta Uniuersitat, com apar en .XIIII. sumes qui són de 
.XXVI. fins en .XXXII. cartes, e an .LXXIX, pertides 
qui muntan

E posam-les totes plegades en .CXIII. carta  5.114 ll. 18 s. 1179

33 r. .MCCCLXXIIII.

Pegaments que auem fets a dieurses persones per ajuda de forment qu·ich an ffetes 
vanir [signe]

Manament e àpocha de 
la dita quantitat e alberà 
testimonial d’aquell qu·il 
feu mesurar per la ciutat.

Primerament auem pegat a·n Ramon Guillem, 
ciutedan de Malorques, e són per ajuda de .XXXXI. 
quartera de forment qu·ich a aportades de les parts 
de Acda, ab la barqa d’en Guillem Jolià; segons que·ls  
honrats Jurats ne són stats certificats per albaran d’en 
Gabriel Mertí, qui era hordonat a ueura masurar lo 
forment qu·ich vania stranger, per so con en Ber-
nat Serra, qui tania lo fòndech de la Uniuersitat, a 
qui pertanyia de venta mazurar lo dit forment, no 
y podía entendra. A raó de .XII. diners per cascuna 
cortera muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran 
e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .VIII. de marts de l’any de la nativitat 
de nostre senyor MCCCLXX quatre.  2 ll. 1 s.

79. Segueixen tres folis en blanc.
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Manament e àpoque de 
la dita quantitat e alberà 
testimonial del mesura-
dor.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Morató, petró de 
barqa, e són per ajuda de .LXVII. quarteres [e] miga 
d’ordi qu·ich a aportades de les parts de Dinia e des-
carregades en lo mol nou d’aquesta ciutat; segons 
que·ls honrats Jurats ne són stats certificats per al-
baran d’en Bernat Serra, qui és hordonat de veura 
mazurar lo forment e hordi qui hich ven stranger; 
lo qual albaran fo fet ha .XXII. de noembre de l’any 
.MCCCLXXIII. A raó de80 sous, .VI. diners per cas-
cuna cortera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XXIII. de marts de l’any 
MCCCLXX quatre  1 ll. 13 s. 981

Manament e àpoqua de la 
dita quantitat e alberà tes-
timonial del mesurador.

Ítem, auem pegat a Maneto bon Senyor, mercader, 
e són per ajuda de .MDXVI. quarteres de forment 
qu·ich a fetes vanir de les parts de Piza, ab la nau d’en 
Johan Torrabadal e d’en Arnau Holiuer, e descarre-
gades en lo moll nou d’aquesta ciutat; segons que del 
dit descarregament los honrats Jurats son stats certi-
ficats per albaran d’en Guillem Peris, aordonat a ueu-
ra masurar lo forment qui ich ven stranger del qual 
sa deu pegar ajuda. A raó de .XX. diners per cascuna 
cortera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari 
de Malorques, feta a .X. d’abril de l’any MCCCLXX  
quatre

 120 ll. 6 s. 8

Manament e àpoque de la 
dita quantitat e alberà tes-
timonial del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Jofre Lambert, mercader 
d’Aygues Mortes, e són per ajuda de .CCCXVII. 
quarteres de forment les quals ich a portades de 
Acda, ab la barqua d’en Pere Glori, de Copliura, e 
descarregades en lo moyl nou; segons que·ls honrats 
Jurats ne són stats certificats per albaran del demunt 
dit Guillem Peris. A raó de .II. sous per cascuna 
quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta ha .XI. d’abril de l’any MCCCLXX 
quatre  31 ll. 14 s.
Suma  161 ll. 15 s. 5 d.

80. Segueix I, ratllat.
81. Amb un signe º, sobreposat.
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33 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de la 

dita quantitat e alberà tes- 
timonial del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch de l’Anyell, mer-
cader de Malorques, e són per ajuda de .CCCVIIII. 
quarteres [e] miga d’ordi les quals ich a fetes vanir de 
Bona, ab la coqua d’en Bernat Ros, e aquelles a des-
carregades en lo moll nou de la ciutat; segons que, 
per albaran d’en Guillem Peris, hordonat a ueura 
mesurar lo gra qui ich ven strager del qual sa deu 
pegar ajuda, los honrats Jurats són stats certificats.  
A raó de .XII. diners per cascuna quartera, muntan. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.X. d’abril de l’any MCCCLXX quatre  15 ll. 9 s. 6

Manament e àpoqua de la 
dita quantitat e alberà tes- 
timonial del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Sunyer, merca-
der de Malorques,82 .IIII. lliures .XII. sous, e són per 
ajuda de .XXXXVI. quarteres de forment; e més li 
auem pegat .XI. lliures .XIIII. sous, e són per ajuda 
de .CCXXXIIII. quartera d’ordi. Lo qual forment e 
ordi ich a fetes vanir de Bona, ab la coqua d’en Ber-
nat Ciptes, segons que, per albaran del demunt dit 
Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certificats. 
A raó de .II. sous per cortera de forment e de .XII. 
diners per cascuna quartera d’ordi, muntan per tot. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.XIII. d’abril de l’any MCCCLXX quatre  16 ll. 6 s.

Manament e àpoqua de la 
dita quantitat e alberà tes- 
timonial del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Paratge, mercader de 
Malorques, e són per ajuda de .CCII. quarteres d’ordi 
qui ich a fetes vanir de les parts de Bona, ab la co-
qua d’en Pere Vilardell, e descarregades e masurades 
en lo moll nou de la ciutat; segons que, per albaran 
del demunt dit Guillem Peris, los honrats Jurats són 
stats certificats. A raó de .XII. diners per cascuna 
quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta a .XIIII. d’abril de l’any MCCCLXX 
quatre  10 ll. 2 s.

82. Segueix es, ratllat.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
testimonial del mesura-
dor, so és d’en Guillem 
Peris, fondequer.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Domingo, mercader 
de Malorques, .XXX. lliures .II. sous, e són per ajuda 
de .CCCI. quarteres de forment, a raó de .II. sous per 
cascuna quartera. E més li auem pegat .VIIII. lliures 
.VI. sous, e són per ajuda de .CLXXXVI. quarteres  
d’ordi, a raó de .XII. diners per cascuna cortera. Lo 
qual forment e hordi ich a fet vanir de les parts de 
Roses, ab lo leny d’en Anthoni de Caza Noues, de 
Barchinona, e descarregat e masurat en lo moll nou 
de la ciutat; segons que, per albaran del demunt dit 
Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certificats. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.II. de mag de l’any MCCCLXX quatre  3983 ll. 8 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Domingo, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .DXXXV. quarteres 
de forment les quals ich a fetes vanir de les parts de 
Roses, e descarregades en lo loch de Sòler e masura-
des, segons que, per letra del Mostesaff e Jurats del 
dit loch de Sòler, los honrats Jurats de la Ciutat son 
stats certificats. A raó de .II. sous per cascuna quar-
tera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .II. de mag de l’any MCCCLXX quatre  53 ll. 10 s.

x Suma  134 ll. 15 s. 6
34 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua e 

ab letra testimonial del 
mesurador, so és d’en Gui-
llem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Johan Andreu, mercader de 
Malorques, axí con auent loch e sació d’en Berenguer 
Aymerich, mercader de Perpenyà, e són per ajuda 
de .CCCC. quartera de fforment que·l dit Berenguer 
ich a aportades, ab lo leny d’en Banys, de Copliura, 
e descarregades e masurades en lo moll nou de Ma-
lorques; segons que, per albaran d’en Guillem Peris, 
hordonat a rebra lo gra qui ich ven stranger del qual 
sa deu pegar ajuda, los honrats jurats són stats certi-
ficats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .II. de mag de l’any MCCCLXX quatre  40 ll. 

83. Amb un signe de º, sobreposat.
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Manament e àpoqua e 
letra testimonial dels Ju-
rats de Sóller com d’aquest 
forment hauia hauda des-
càrrega.

Ítem, auem pegat a·n Gras Forner, de Martaga, e 
són per ajuda de .CCCCLXVIIII.84 quartera de ffor-
ment les quals ich [a] aportades de Proensa, ab lo 
seu leny, e descarregades e masurades en lo port de 
Sóler; segons que, per letra dels Jurats de Sóler, los 
honrats Jurats de la Ciutat són stats certificats. A raó 
de .II. sous per cascuna quartera, muntan. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e àpoqua en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .IX. de 
mag de l’any MCCCLXX quatre  46 ll. 18 s.

Hauí manament e àpo-
qua e ab letra testimonial 
del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Pere Vaquer, procurador 
d’en Johan Metga, e són per ajuda de .CCLXXXII. 
quarteres de forment e per ajuda de .CII. quarteres 
de mestay que·l dit Johan ich a aportat de les parts 
d’Acda, ab lo leny d’en Guillem Arufat, del dit loch, 
e descarregat e masurat al moll nou d’aquesta ciutat; 
segons que, per albaran d’en Guillem Peris, ahordo-
nat a rebra lo gra qui ich uen stranger, los honrats 
Jurats ne són stats certificats. Qui, a raó de .II. sous 
per cascuna quartera de forment e a raó de .XVIII. 
diners per cascuna quartera de mestay, munta. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpoqua en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XII. de mag de l’any MCCCLXX quatre  35 ll. 17 s.

Hauí manament e àpo-
qua e ab letra del mesu-
rador.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Tudela, cambiador, e 
són per ajuda de .CCCLXIIII. quarteres de forment 
e de .CCX. quarteres d’ordi qu·ich a fetes vanir de 
Roses, ab lo leny d’en Pere Canals, de Manorqua, e 
descarregades e masurades en lo moll nou de la ciu-
tat; segons que, per albaran del demunt dit Guillem 
Peris, los honrats jurats són stats certificats. Qui, a 
raó de .II. sous per cascuna quartera de forment e 
de .XII. diners per cascuna quartera d’ordi, muntan. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XII. de mag de l’any MCCCLXX quatre  46 ll. 18 s.

84. Amb un signe de º sobreposat.
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Cauteles bastants a la 
dita data de co és que res-
tituí lo procés e la sentèn-
cia e letra del gouernador 
e manament e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Torrent, ciutedan 
de Malorques, axí con a procurador d’en Guillem 
de Quintanes, de Barchinona, e són per ajuda de 
.CCCCXC. quarteres de forment, les quals lo dit 
Bernat Torrent, per ordinació del nobla senyor 
Gouernador e en carta dels honrats Jurats de l’any 
MCCCLXX dos., feu descarregar en lo loch d’Al-
còdia, de aquella cantitat de forment la qual lo dit 
Guillem de Quintanes feu vanir en Malorques, ab la 
coqua de Badassal, janouès. E la qual paga és sta-
da feta al dit Bernat, per manament per lo nobla 
mossèn n’Olfo de Pròxida, portant veus del general 
gouernador en lo regna de Malorques, ab letra sua 
a nos feta, data en Malorques a .X. de mag de l’any 
MCCCLXX quatre; segons que·n lo procés daquèn 
fet és contengut. E d’aquesta paga a ffer agem alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta a .XV. de mag de l’any MCCCLXX  
quatre

 4985 ll.

x Suma  218 ll. 13 s. 
34 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua e 
ab letra testimonial del86 
de mesurador.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni des Bruy e a·n Johan 
Spinach, mercaders de Malorques, e són per ajuda 
de .DCXXXVIII. quarteres [e] miga de forment, les 
quals ich an fetes vanir d’Acda , ab lo leny d’en Jo-
han Saluda, del dit loch, e fetes descarregar e mazu-
rar en lo moll nou d’aquesta ciutat; segons que, per 
albaran d’en Guillem Peris, hordonat a ueura masu-
rar lo forment qui ich uen stranger del qual sa deu 
pegar ajuda, los honrats Jurats són stats certificats. 
A raó de .II. sous per cascuna quartera, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XVIII. de mag de l’any MCCCLXX quatre  63 ll. 17 s.

85. Amb un signe de º, sobreposat.
86. Segueix cambiador, ratllat.
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Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
albarà de Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Macià Faliu, mercader de 
Malorques, e són per ajuda de .DXCI. quarteres [e]
miga de forment les quals ich a fetes vanir d’Acda, ab 
lo leny d’en Pons Canet, de Nerbona, e descarregades 
e masurades en lo moll nou; segons que, per albaran 
del demnut dit Guillem Peris, los honrats Jurats són 
stats certificats. A raó de .II. sous per cascuna quar-
tera, muntan. E d’aquesta paga a fer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .XIX. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  59 ll. 3 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
albarà de Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Dalmau, venador de 
forment, e són per ajuda de .LI. quarteres miga de 
forment lo qual ich a fet vanir de Sicília, ab la nau 
d’en Pere Blan, e descarregades e masurades en lo 
mol nou; segons que, per albaran d’en Guillem Peris, 
los honrats Jurats són stats certificats. A raó de .II. 
sous per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran dels honrats Jurats e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XX. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  5 ll. 3 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
albarà de Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Gabriel Godoy, scriuà de la 
nau d’en Pere Rouira e d’en Guillem Sala, de Barchi-
nona, e són per ajuda de .CCCVI. quarteres de for-
ment qui ich a aportades de Sicília, ab la dita nau, 
e descarregades e masurades en lo mol nou de la 
ciutat; segons que, per albaran del demunt dit Gui-
llem Peris, los honrats Jurats són stats certificats. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXIIII. de mag de l’any MCCCLXX quatre  30 ll. 12 s.

Manament e àpoqua e 
albarà d’en Guillem Peris 
deputat a mesurar lo for-
ment que en Malorques 
uenia.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch de l’Anyell, 
mercader de Malorques, e són per ajuda de .LXI. 
quarteres [e] miga de forment qui ich a fetes va-
nir de Bona, ab la coqua d’en Berenguer Sa Pla-
na, e descarregades e masurades en lo mol nou de 
la ciutat; segons que, per albaran del demunt dit 
Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certifi-
cats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, mun-
tan. E d’aquesta paga a fer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXV. de mag de l’any MCCCLXX quatre  6 ll. 3 s. 

x Suma  164 ll. 18 s. 
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35 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua e 

alberà testimonial del dit 
Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch de l’Anyell, mer-
cader de Malorques, e són per ajuda de .CCCCVIIII. 
quarteres de hordi les quals ich a fetes vanir de Bona, 
ab la coqua d’en Berenguer Saplana, petró de Malor-
ques, e descarregades e masurades en lo mol nou de 
la ciutat; segons que, per albaran d’en Guillem Peris, 
hordonat a rebra lo forment qui ich ven stranger del 
qual sa deu pegar ajudes, los honrats Jurats són stats 
certificats. A raó de .XII. diners per cascuna corte-
ra, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .XXV. de mag de l’any .MCCCLXXI.  20 ll. 9 s.

Idem ut supra e restituí lo 
manament e àpoqua e al-
baran d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a n’Andreu Sescala, e són per aju-
da de .MLXXX. quarteres de forment les quals ich 
a fetes vanir de Térmens, de la illa de Sicília, ab la 
coqua d’en Pere Andreu, e descarregades e masura-
des en lo mol nou de la ciutat; segons que, per alba-
ran del demunt dit Guillem Peris, los honrats Jurats 
són stats certificats. A raó de .II. sous per cascuna 
quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta a .III. de juny de l’any MCCCLXX 
quatre  108 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita letra testimonial 
del batle de Sòller.

Ítem, auem pegat a·n Pere Degà, axí con a pro-
curador d’en Guillem Forns, mercader de Malor-
ques, e són per ajuda de .CXXXXV. quarteres de 
forment e per .CCXXVII. quarteres miga d’ordi les 
quals lo dit Guillem ich a aportades de Rozes, ab la 
barqa d’en Guillem, e descarregades en lo port de 
Sóler; segons que, per letra del batle del dit loch  
de Sóler, los honrats Jurats són stats certificats.  
A raó de .II. sous per cascuna quartera de forment 
e de .XII. diners per cascuna quartera d’ordi, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXXI. de mag de l’any MCCCLXX quatre  25 ll. 17 s. 6
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Manament e àpoqua e 
albaran testimonial del 
mesurador.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni de Pugals, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .CCXCVI. quar-
teres de forment les quals ich a fet vanir de Xaqa, 
de la illa de [Sicília], ab la coqua d’en Pere Rouira, e 
descarregades e masurades en lo mol nou de la ciu-
tat; segons que, per albaran d’en Guillem Peris, los 
honrats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous 
per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a fer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXX. de mag de l’any 
MCCCLXX quatre  29 ll. 12 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
albaran testimonial d’en 
Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Ros, de Castayó, e son 
per ajuda de .CIX. quarteres [e] miga de forment 
e per .XCV. quarteres d’ordi les quals ich a aporta-
des de Roses, ab la coqua d’en Massí Corp, del dit 
loch, e descarregades e masurades en lo mol nou de 
la dita Ciutat; segons que, per albaran d’en Guillem 
Peris, hordonat a ueura masurar lo forment qui ich 
ven stranger del qual sa deu pegar ajuda. A raó de 
.II. sous per cascuna quartera de forment e de .XII. 
diners per cascuna quartera d’ordi, muntan per tot. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .III. de juny de l’any MCCCLXX quatre  15 ll. 14 s.

x Suma  199 ll. 12 s. 6
35 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua e 
albaran testimonial d’en 
Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Arcis, mariner de Ma-
lorques, e són per ajuda de .XXIIII. quarteres de for-
ment les quals ich a aportades de Gergent, de la illa 
de Sicília, ab la nau de misser Andriolo Enbriach, e 
fetes descarregar e masurar en lo mol nou de la Ciu-
tat; segons que, per albaran d’en Guillem Peris, hor-
denat a ueura masurar lo forment qui ich ven stran-
ger del qual sa deu pegar ajuda, los honrats Jurats són 
stats certificats. A raó de .II. sous per cascuna quar-
tera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .V. de juny de l’any MCCCLXX quatre  2 ll. 8 s.
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Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Pere Aderró, de Castell de 
Càler, e son per ajuda de .CCCLXXXVIII. quarteres 
[e] miga d’ordi les quals ich a aportades de Bona, ab 
la coqua d’en Ffrancesch Riuclar, e fet descarregar e 
masurar en lo mol nou de la Ciutat; segons que, per 
albaran del demunt dit Guillem Peris, los honrats 
Jurats són stats certificats. A raó de .XII. diners per 
cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .V. de juny de l’any 
MCCCLXX quatre  19 ll. 8 s. 6

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Pere Tordera, notari de Ma-
lorques, e son per ajuda de .LXII. quarteres de for-
ment les quals ich a fetes vanir de Sicília, ab la nau 
de n’Andreu Sescala, e descarregades e masurades 
en lo mol nou de la Ciutat; segons que, per alba-
ran del demunt dit Guillem Peris, los honrats Ju-
rats són stats certificats. Qui, a raó de .II. sous per 
cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta ha .XXX. de mag de l’any 
MCCCLXX quatre  6 ll. 4 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Reg, mariner de Ma-
lorques, e són per ajuda de .LVII. quarteres de for-
ment les quals ich a aportades de Xaqua, de la illa de 
Sicília, ab la nau de n’Andreu Sescala, e descarrega-
des e mazurades en lo mol nou de la Ciutat; segons 
que, per albaran del demunt dit Guillem Peris, los 
honrats Jurats són stats certificats. Qui, a raó de .II. 
sous per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .VI. de juny de 
l’any .MCCCLXXIIII.  5 ll. 14 s. 

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
testimonial d’en Guillem 
Peris.

Ítem, auem pegat a·n Pere Duran, mestre d’axa, en 
nom seu propi e d’en Matheu Belueny, mariner de 
Malorques, e són per ajuda de .CXXXVII. quarteres 
de forment lo qual ich han aportat de Xaqa, de la illa 
de Sicília, ab la nau de n’Andreu Sescala, e descar-
regar e masurar en lo mol nou de la Ciutat; segons 
que, per albaran del demunt dit Guillem Peris, los
honrats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous
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per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta ha .VIII. de juny de 
l’any MCCCLXX quatre  13 ll. 14 s. 

x Suma  47 ll. 8 s. 6
36 r. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua e 
alberà testimonial del me-
surador, so és, d’en Gui-
llem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Pere Lohís, mariner de Ma-
lorques, e son per ajuda de .CCXXXVIII. quarteres 
de forment les quals ich a aportades de Xaqua, de la 
illa de Sicília, ab la nau de n’Andreu Sescala, e des-
carregades e masurades en lo mol nou de la Ciutat; 
segons que, per albaran del demunt dit Guillem Pe-
ris, los honrats Jurats són stats certificats. A raó de 
.II. sous per cascuna quartera, muntan. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .VIII. de 
juny de l’any MCCCLXX quatre  23 ll. 16 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Vaquer, mercader de 
Malorques, e són per ajuda de .DCCLXXXX. quar-
teres [e] miga de forment lo qual ich a fet vanir de 
Xaqua, de la illa de Sicília, ab la sua coqua, e fet des-
carregar e masurar en lo mol nou de la Ciutat; se-
gons que, per albaran del demunt dit Guillem Peris, 
los honrats Jurats són stats certificats. A raó de .II. 
sous per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta ha .VIII. de juny 
de l’any .MCCCLXXIIII.  79 ll. 1 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Ramon87 Forn, mariner, e són 
per ajuda de .XVIII. quarteres [e] miga de forment 
les quals ich a aportades de la illa de Sicília, ab la nau 
de n’Andreu Sescala, e descarregades e masurades 
en lo mol nou de la Ciutat; segons que, per albaran 
d’en Guillem Peris, en assò ordonat, los honrats Ju-
rats són stats certificats. A raó de .II. sous per cascu-
na quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIII. de juny de l’any 
.MCCCLXXIIII.  1 ll. 17 s.

87. Interlineat, damunt Guillem, ratllat.
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Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
testimonial d’en Guillem 
Peris.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Sunyer, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .CCCLXI. quar-
teres d’ordi lo qual ich a fet vanir de Bona, terra de 
moros, ab lo leny d’en Pere Comelles, de Malorques, 
e fet descarregar e masurar en lo mol nou de la Ciu-
tat; segons que, per albaran del demunt dit Guillem 
Peris, los honrats Jurats són stats certificats. A raó 
de .XII. diners per cascuna quartera, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.VII. de juny de l’any MCCCLXX quatre  18 ll. 1 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e  
alberà testimonial d’en 
Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Sunyer, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .XLV. quarteres de  
forment lo qual ich a fet vanir de Bona, de terra  
de moros, ab lo leny d’en Barthomeu Solaneles, pe-
tró de Tortosa, e descarregar e masurar en lo mol 
nou de Malorques; segons que, per albaran del de-
munt dit Guillem Peris, los honrats Jurats són stats 
certificats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo- 
cha en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .VII. de juny de l’any MCCCLXX quatre  4 ll. 10 s.
x Suma  127 ll. 5 s.

36 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua e 

alberà testimonial en la 
dita expressat d’en Gui-
llem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Bernat de Catangrills, mer-
cader de Perpenyà, e són per ajuda de .CCCCXCV. 
quarteres de forment lo qual ich a fet vanir de la Bru-
cola, de la illa de Sicília, ab la nau d’en Pere Rouira e 
Guillem Sala, de Barchinona; segons que, per alba-
ran d’en Guillem Peris, hordonat a ueura masurar lo 
forment qui hich ven stranger del qual sa deu pegar 
ajuda, los honrats Jurats són stats certificats. A raó 
de .II. sous per cascuna quartera, muntan. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .VII. de 
juny de l’any MCCCLXX quatre  49 ll. 10 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament dels Jurats e 
àpoqua e alberà d’en Gui-
llem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Muntanyà, mariner, e 
són per ajuda de .XXXIIII. quartera miga de forment 
les quals ich a aportades d’Acda, ab lo leny d’en Beren-
guer Mirayes, petró de Malorques, e descarregades e 
masurades en lo mol nou de la Ciutat; segons que, per
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albaran del demunt dit Guillem Peris, los honrats 
Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per 
cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga ha ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .X. de juny de l’any 
MCCCLXX quatre  3 ll. 9 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Peró Brondo, mercader, ciu-
tedan de Malorques, e són per ajuda de .VmCCCCV. 
quarteres [e] miga de forment lo qual ich a aportat 
de Xaqua, de la illa de Sicília, ab la nau de n’Andreu 
Sescala, petró de Malorques, e descarregades e ma-
surades en lo mol nou de la dita Ciutat; segons que, 
per albaran del demunt dit Guillem Peris, los hon-
rats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per 
cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpoca en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIIII. de juny de l’any 
.MCCCLXXIIII.  540 ll. 11 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Femades, de Va-
lència, e són per ajuda de .LXXXX. quarteres de 
forment lo qual ich a aportat de Xaqua, de la illa 
de Sicília, ab la nau de n’Andreu Sescala, e descar-
regat e masurat en lo mol nou de la Ciutat; segons 
que, per albaran del demunt dit Guillem Peris, los 
honrats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous 
per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga ha 
fer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .X. de juny de 
l’any MCCCLXX quatre  9 ll. 

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Pere Pont, mercader de Ma-
lorques, e són per ajuda de .DCCCCXXV. quarteres 
[e] miga de forment lo qual ich a fet vanir de la Bru-
quela, de la illa de Sicília, ab la nau d’en Pere Roui-
ra e d’en Guillem Sala, petrons de Barchinona, e fet 
descarregar e masurar en lo mol nou de la Ciutat; 
segons que, per albaran del demunt dit Guillem Pe-
ris, los honrats Jurats són stats certificats. A raó de 
.II. sous per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta 
paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me Tordera, notari de Malorques, feta a .IX. de juny 
de l’any MCCCLXX quatre  92 ll. 11 s. 

x Suma  695 ll. 1 s.
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37 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat e lo dit al-
berà testimonial d’en Gui-
llem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Johan Vispelo, scriuà, axí con 
a procurador d’en Berenguer Saplana, mercader de 
Malorques, e són per ajuda de .XII. quarteres de for-
ment que·l dit Berenguer ich a aportades de Bona, ab 
la sua coqua, e fet descarregar e masurar en lo mol 
nou de la dita Ciutat; segons que, per albaran d’en 
Guillem Peris, ordonat a ueura masurar lo forment 
qui ich ven stranger del qual sa deu pegar ajuda, los 
honrats Jurats son stats certificats. A raó de .II. sous 
per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e apoca en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .X. de juny de l’any 
MCCCLXX quatre  1 ll. 4 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua 
de la dita quantitat, en la 
qual és feta menció de la 
procuració, e alberà d’en 
Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Gabriel Agost, mercader de 
Malorques, axí con a procurador d’en Garcia Gut-
xola, del loch de Xaqua, de la illa de Sicília, e són 
per ajuda de .DCCCCLXXVII. quarteres de forment 
que·l dit Garcia ich a aportades del dit loch de Xa-
qua, ab la coqua d’en Figuera, de Malorques, e fet 
descarregar e masurar en lo mol nou de la Ciutat; se-
gons que, per albaran del demunt dit Guillem Peris, 
los honrats Jurats són stats certificats. A raó de .II. 
sous per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .X. de juny de 
l’any .MCCCLXXIIII.  97 ll. 14 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Johan de Canyelles, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .DLXXXXII. quar-
tera [e] miga de forment qu·ich a aportat de Xaqua, 
de la illa de Sicília, ab la nau de n’Andreu Sescala, 
e descarregat e masurat en lo mol nou de la Ciutat; 
segons que, per albaran del demunt dit Guillem Pe-
ris, los honrats Jurats són stats certificats. A raó de 
.II. sous per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta 
paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me Tordera, notari de Malorques, feta a .XIIII. de 
juny de l’any MCCCLXX quatre  59 ll. 5 s.
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Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Restany Guets, mercader de 
Montpesler, e són per ajuda de .CCCLXXVII. quar-
teres de forment lo qual ich a fet vanir d’Acda de 
Proensa, ab lo leny d’en Berenguer Mirayes, petró 
de Malorques, e fet descarregar e masurar en lo mol 
nou de la dita Ciutat; segons que, per albaran del de-
munt dit Guillem Peris, los honrats Jurats són stats 
certificats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .XII. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.  37 ll. 14 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Ferrando, abitador 
de Sóler, axí con a procurador d’en Gras Forner, de 
Martaga, e són per ajuda de .CCCLXI. quarteres  
de forment que·l dit Gras Forner ich a aportat del 
dit loch de Martaga, ab lo seu leny, e descarregat e 
fet masurar en lo mol nou de la Ciutat; segons que, 
per albaran del demunt dit Guillem Peris, los hon-
rats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per 
cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XV. de juny de l’any 
MCCCLXX quatre  36 ll. 2 s.

x Suma  231 ll. 19 s.
37 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
testimonial del dit Gui-
llem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Johan de Cazelles, mariner, 
e son per ajuda de .LIII. quarteres de forment e de 
.CCXXX. quarteres d’ordi lo qual ich a aportat d’Em-
purdà, ab la coqua d’en Jacme Florentí, petró de Ma-
lorques, e fet descarregar e mazurar en lo mol nou 
de la Ciutat; segons que, per albaran d’en Guillem 
Peris, hordonat a ueura mazurar lo forment qui ich 
ven stranger del qual sa deu pegar ajuda, los honrats 
Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per cas-
cuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVI. de juny de l’any 
MCCCLXX quatre  16 ll. 16 s.
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Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a n’Andreu Sescala, petró de nau, 
de Malorques, e són per ajuda de .CLXXXXVIII. 
quarteres [e] miga de forment qu·ich a aportat de 
Xaqua, de la illa de Sicília, ab la sua nau; segons que, 
per albaran del demunt dit Guillem Peris, los hon-
rats Jurats són stats certificats del descarregament 
e con és estat mazurat en lo mol nou de la Ciutat. 
A raó de .II. sous per cascuna cortera [, munta]. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XX. de juny de l’any MCCCLXX quatre  19 ll. 17 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Perayada, mariner 
de Malorques, e són per ajuda de .XV. quarteres [e] 
miga de forment qu·ich a aportat de Xaqua, de Si-
cília, ab la nau de n’Andreu Sescala, petró de Ma-
lorques, e descarregat e masurat en lo mol nou de 
la dita Ciutat; segons que, per albaran d’en Guillem 
Peris, los honrats Jurats són stats certificats. A raó de 
.II. sous per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta 
paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me de Tordera, notari de Malorques, feta ha .XVII. 
de juny de l’any MCCCLXX quatre  1 ll. 11 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Serdà, mercader de 
Malorques, e són per ajuda de .CCXXXI. quarteres 
[e] miga de forment lo qual ich a fet vanir de Sicília, 
ab la nau d’en Pere Rouira e d’en Guillem Sala, de 
Barchinona, e fet descarregar e masurar en lo mol 
nou de la Ciutat; segons que, per albaran d’en Gui-
llem Peris, los honrats Jurats són stats certificats. 
A raó de .II. sous per cascuna quartera, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXVII. de mag de l’any MCCCLXX quatre  23 ll. 3 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Serdà, mercader de 
Malorques, e són per ajuda de .CLVIIII.88 quarteres 
de forment qu·ich a fetes vanir de Bona, terra de 
moros, ab lo leny d’en Pere Comelles, petró de Ma-
lorques, e fet descarregar e masurar en lo mol nou 
de la Ciutat; segons que, per albaran d’en Guillem

88. Amb un signe de º sobreposat.
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Peris, hordonat a ueura masurar lo forment qui ich 
ven stranger del qual sa deu pegar ajuda, los honrats 
Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per cas-
cuna quartera,  muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXVII. de mag de l’any 
MCCCLXX quatre  15 ll. 18 s. 

x Suma  77 ll. 5 s.

38 r. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua e lo 
dit alberà testimonial d’en 
Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Steua, mercader  
de Malorques, e són per ajuda de .LIII. quarteres de  
forment lo qual ich a aportat de Xaqua, de la illa de 
Sicília, ab la nau de n’Andreu Ses Cala, e fet descar-
regar e masurar en lo mol nou de Malorques; segons 
que, per albaran d’en Guillem Peris hordonat a re-
bra e ueura mazurar lo forment e hordi que hich 
ven stranger del qual sa deu pegar ajuda, a los hon-
rats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per 
cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVII. de juny de l’any 
MCCCLXX quatre  6 ll. 6 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Dalmau, ciutedan de 
Malorques, e són per ajuda de .CCXXXIX. quarteres 
de forment que·n Bernat Narbó, petró de coqua, de 
Càlery, e Angell Corco, de Trapana, ich an aportat 
de Xaqua, de la illa de Sicília, ab la coqua del dit Ber-
nat Narbó, e descarregat e fet masurar en lo mol nou 
de la Ciutat; segons que, per albaran del demunt dit 
Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certificats. 
A raó de .II. sous per cascuna quartera, muntan.  
E d’aquesta paga a fer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XXVI. de juny de l’any MCCCLXX quatre  23 ll. 18 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Romeu Rigolff, mercader de 
Malorques, procurador d’en Johan Metge, mercader 
d’Acda, e són per ajuda de .D. quarteres de forment 
qu’el dit Johan ich a aportades del dit loch d’Acda, ab 
lo seu leny, e descarregades e mazurades en lo mol 
nou de la Ciutat; segons que, per albaran del demunt 
dit Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certi-
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ficats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .I. de juliol de l’any MCCCLXX quatre  50 ll.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat al damunt dit Romeu Rigolff, 
procurador del dit Johan Metga, e són per ajuda 
de .XIII. quarteres de forment que·l dit Johan ich a 
aportades d’Acda de Proensa, ab lo seu leny, e des-
carregades e masurades en lo mol nou de la Ciutat; 
segons que, per albaran del demunt dit Guillem Pe-
ris, los honrats Jurats són stats certificats. A raó de 
.II. sous per cascuna quartera, muntan. E d’aques-
ta paga a fer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .I. de 
juliol de l’any MCCCLXX quatre  1 ll. 6 s.

Prout supra e restituí lo 
manament e àpoqua de la 
dita quantitat e alberà d’en 
Guillem Peris, deputat a 
les dites coses.

Ítem, auem pegat a·n Romeu Rigolff, mercader de 
Malorques, procurador d’en Johan Metga89 d’Acda, e 
són per ajuda de .CCXXXVII. quarteres de forment 
les quals lo dit Johan ich a aportades d’Acda de Pro-
ensa, ab lo seu leny, e descarregades e masurades en 
lo mol nou de la Ciutat; segons que, per albaran del 
demunt dit Guillem Peris, los honrats Jurats son stats 
certificats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .I. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  23 ll. 14 s.

x Suma  105 ll. 4 s.
38 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua e lo 
dit alberà testimonial d’en 
Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Castayó, procurador 
d’en Nicolau de Canyelles, mercader de Malorques, 
e són per ajuda de .XXXIX. quarteres [e] miga de 
forment que·l dit Nicolau de Canyelles ich a aportat 
de Xaqua, de la illa de Sicília, ab la nau de n’Andreu 
Sescala, petró de Malorques, e fet descarregar e ma-
surar en lo mol nou de la Ciutat; segons que, per al 
baran d’en Guillem Peris hordonat a ueura masurar 
lo forment qui ich ven stranger del qual sa deu pegar

89. La t interlineada.
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ajuda, los honrats Jurats són stats certificats. A raó 
de .II. sous per cascuna quartera, muntan. E d’aques-
ta paga a fer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta ha .I. de 
juliol de l’any MCCCLXX quatre  3 ll. 1990 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Thomàs de Mont Blanch, 
mercader e sortidor de lana, e són per ajuda de 
.DCCCLXXIII. quarteres de forment les quals ich a 
fetes vanir de Sicília, ab lo leny d’en Jordi Estela, pe-
tró de Malorques, e fet descarregar e masurar en lo 
mol nou de la Ciutat; segons que, per albaran del de-
munt dit Guillem Peris, los honrats Jurats són stats 
certificats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, 
muntan. E d’aquesta paga a fer agem albaran e àpo- 
cha en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, feta a .III. de juliol de l’any MCCCLXX 
quatre

 87 ll. 6 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
d’en Guillem Peris depu-
tat a ueura mesurar lo dit 
forment.

Ítem, auem pegat al damunt dit Thomàs de Mont 
Blanch, e són per ajuda de .IImXV. quarteres de for-
ment les quals ich a fetes vanir de Gergent, de la illa 
de Sicília, ab la nau de misser Andriolo Enbriache, 
petró genouès, e fet descarregar e masurar en lo mol 
nou de la Ciutat; segons que, per albaran del demunt 
dit Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certi-
ficats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, mun-
tan. E d’aquesta paga a fer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .III. de juliol de l’any MCCCLXX quatre  201 ll. 10 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Pere Degà, mercader de Ma-
lorques, axí con a procurador d’en Guillem Foras, 
mercader de la dita Ciutat, e són per ajuda de .CLVI. 
quarteres de forment e .XXX. quarteres [e] miga de 
mestay e per .LXXVIII. quarteres [e] miga d’ordi 
que·l dit Guillem ich aportà de Roses, ab la barqa d’en 
Guillem Uilossa, e descarregà e masurà en lo mol nou 
de la Ciutat; segons que, per albaran del demunt dit 
Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certificats. 
A raó de .II. sous per cascuna quartera de forment 
e de .XVIII. diners per cascuna quartera de mestay

90. Hi ha signe sobreposat º.
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e de .XII. diners per cascuna quartera d’ordi, munta 
per tot. E d’aquesta paga a fer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .IIII. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  21 ll. 16 s. 3

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Pere Martí, de Tarragona, 
mercader, e són per ajuda de .CCCXC. quarteres de 
forment lo qual ich a fet vanir d’Acda de Proensa, ab 
lo leny d’en Johan Saluda del dit loch, e fet descar-
regar e masurar en lo mol nou de la dita Ciutat de 
Malorques; segons que, per albaran del demunt dit 
Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certificats. 
A raó de .II. sous per cascuna quartera, muntan. E 
d’aquesta paga a fer agem albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.IIII. de juliol de l’any MCCCLXX quatre  39 ll.
x Suma  353 ll. 11 s. 3

39 r. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua e  
alberà testimonial del bat-
le d’Alcúdia que aytant 
forment fo descarregat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Albertí, jurat d’Alcúdia, 
e són per ajuda de .LXXXVIII. quarteres [e] miga de 
forment les quals a·n Matheu Gelat, petró de coqua 
de Barchinona, aportà e descarregà en lo port de la 
dita vila d’Alcúdia; segons que, per letra testimoni-
al del batle del dit loch, los honrats Jurats son stats 
certificats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta ha .III. de juliol de l’any MCCCLXX quatre  8 ll. 17 s.

Manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris 
ordonat a mesurar lo dit 
blat.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Mont Jardí, mercader 
de Trapana, e són per ajuda de .CCCCXXX. quar-
teres de forment les quals ich a aportades de Sicília, 
ab lo seu pànfil, e descarregades e masurades en lo 
mol nou de la Ciutat de Malorques;91 segons que, per 
albaran d’en Guillem Peris, hordonat a ueura masuar 
lo forment qui ich ven stranger del qual sa deu pegar 
ajuda, los honrats Jurats són stats certificats. A raó 
de .II. sous per cascuna quartera, muntan. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .VI. de 
juliol de l’any MCCCLXX quatre  43 ll.

91. Repeteix a continuació e descarregades e masurades en lo demunt dit mol.
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Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Roger, escriuà del leny d’en 
Pere de Mont Jardí, e són per ajuda de .XII. quarteres 
de forment les quals ich a aportades de Sicília, ab lo 
demunt dit leny; segons que, per albaran del demunt 
dit Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certi-
ficats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .VI. de juliol de l’any MCCCLXX quatre  1 ll. 4 s.

Manament e àpoqua e 
la letra del batle e jurats 
de Sóller testimonial que 
aytant forment fo descar-
regat al dit loch.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Sala, taxidor de Ma-
lorques, e són per ajuda de .CCLVIII. quarteres [e] 
miga de forment lo qual ich a fet vanir de les parts 
de Cornet, ab lo leny d’en Ramon Bayns, petró de 
Copliura, e fet descarregar e masurar en lo port de 
Sóler; segons que, per letra testimonial del Batlle e 
Jurats del dit loch de Sóler, los honrats Jurats són 
stats certificats. A raó de .II. sous per cascuna quar-
tera, muntan. E d’aquesta paga a fer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, feta a .VI. de juliol de l’any MCCCLXX 
quatre

 25 ll. 17 s.

Manament e àpoqua e 
letra del batle d’Alcúdia 
testimonial que aytant 
forment descarrega al dit 
loch.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Torrent, mercader de 
Malorques, e són per ajuda de .DLXXXIIII. quarte-
res [e] miga de forment lo qual ich a fet vanir de Nar-
bona, ab lo leny d’en Johan Garriga, petró de Narbo-
na, e fet descarregar e masurar en lo port d’Alcúdia; 
segons que, per letra testimonial del batlle del dit 
loch d’Alcódia, los honrats Jurats són stats certificats. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .VI. de juliol de l’any MCCCLXX quatre  58 ll. 9 s.
x Suma  137 ll. 7 s.

39 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua e 
letra testimonial del bat-
le d’Alcúdia que fa fe que 
aytant forment fo descar-
regat al dit loch d’Alcúdia.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Torrent, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .CCCLXXXXIIII. 
quarteres de forment lo qual ich a fet vanir de Nar-
bona, ab lo leny d’en Berenguer Oler, petró de Co-
pliura, e descarregat e masurat en lo port d’Alcódia; 
segons que, per letra testimonial del Batlle del dit 
loch d’Alcúdia, los honrats Jurats són stats certificats. 
A raó de .II. sous per cascuna quartera, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .VI. de juliol de l’any MCCCLXX quatre  39 ll. 8 s.
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Manament e àpoqua e 
alberà testimonial d’en 
Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni des Bruy, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .CLXXXIII. quar-
teres de forment les quals ich a fetes vanir d’Acda de 
Proensa, ab lo leny d’en Guillem Jolià, petró de Ma-
lorques, e fet descarregar e masurar en lo mol nou de 
la Ciutat; segons que, per albaran d’en Guillem Peris, 
ordonat a rebra lo forment qui ich ven stranger del 
qual sa deu pegar ajuda, los honrats Jurats són stats 
certificats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, 
munta. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo- 
cha en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, feta a .I. de juliol de l’any MCCCLXX 
quatre  18 ll. 6 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Fuster, mercader de Ma-
lorques, e són per ajuda de .XVII. quarteres de for-
ment qu·ich a fetes vanir de Roses d’Empurdà, ab lo 
leny d’en Johan Sala, e descarregat e masurat en lo 
mol nou; segons que, per albaran d’en Guillem Pe-
ris, los honrats Jurats són stats certificats. A raó de 
.II. sous per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta 
paga a fer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me Tordera, notari de Malorques, feta a .VI. de juliol 
de l’any MCCCLXX quatre  1 ll. 14 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Gual, ciutedan de 
Malorques, e són per ajuda de .XII. càntirs de farina 
qu·ich a feta vanir de Xibilia ab la nau de n’Anthoni 
de Pinollo, petró de Genoua, e feta descarregar e pe-
sar en lo mol nou de la Ciutat; segons que, per alba-
ran del demunt dit Guillem Peris, los honrats Jurats 
són stats certificats. A raó de .II. sous per cascuna 
quartera [sic], muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIII. de juliol de l’any 
MCCCLXX quatre  1 ll. 4 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Johan Bocha, ciutedan de Ma-
lorques, e són per ajuda de .CCXXXX. quarteres d’ordi 
les quals ich a aportades de Palamons, ab lo leny d’en 
Ffrancesch Creus, petró de Sant Faliu, e descarregades 
e masurades en lo mol nou de la Ciutat; segons que, 
per albaran del demunt dit Guillem Peris, los hon-
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rats Jurats són stats certificats. A raó de .XII. diners 
per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XV. de mag de 
l’any MCCCLXX quatre  12 ll.
x Suma  72 ll. 12 s.

40 r. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua e 
alberà del mesurador qui 
fa fe de la dita quantitat de 
forment.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Espinach, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .CCCCLXXVIII. 
quarteres de forment les quals ich a fetes vanir de 
Sarinyà, ab lo leny d’en Antich de Caza Noua, petró 
de Barchinona, e fetes descarregar e masurar en lo 
mol nou de la Ciutat; segons que, per albaran d’en 
Guillem, hordonat a ueura mazurar lo forment qui 
ich ven stranger del qual sa deu pegar ajuda, los hon-
rats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per 
cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XII. de juliol de 
l’any MCCCLXX quatre  47 ll. 16 s. 

Manament e àpoqua e 
letra del batle de Sóller e 
dels Jurats testimonial per 
que appar que·l dit for-
ment fo descarreat al dit 
loch.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Perera, barber, axí 
con a procurador d’en Jacme Bonet, de Luch Major, 
e són per ajuda de .CCLXXXIII. quartera de forment 
qu’el dit Jacme ich a aportades de Cornet, ab lo leny 
d’en Ramon Banys, de Copliura, e descarregades e 
masurades en lo port de Sóler; segons que, per letra 
del batlle e jurats del dit loch de Sóler, los honrats 
Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per cas-
cuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XX. de juliol de l’any 
MCCCLXX quatre  28 ll. 6 s.

Manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Domenech Sitgar, mariner de  
Malorques, e són per ajuda de .XVIII. quarteres  
de forment les quals ich a aportades de Calàbria, 
ab la coqua d’en Pere Saroqua, e descarregades e 
masurades en lo mol nou de la Ciutat; segons que, 
per albaran del demunt dit Guillem Peris, los hon-
rats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per 
cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XIX. de juliol de l’any 
MCCCLXX quatre  1 ll. 16 s.
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Idem ut supra e restituí lo 
manament dels Jurats e al-
berà del mesurador e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Vilalonga, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .DLVIIII. quarteres 
de forment lo qual ich a fet vanir de Xaqua, de la illa 
de Sicília, ab lo leny d’en Saluador Rouira, petró de 
Barchinona, e fet descarregar e masurar en lo mol 
nou de la Ciutat; segons que, per albaran del demunt 
dit Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certi-
ficats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXIX. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  55 ll. 18 s.

Manament e àpoqua e 
alberà del batle d’Alcúdia 
testimonial que·l dit for-
ment era descarregat al 
dit loch.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Vilalonga, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .MXVIII. quarteres 
de forment les quals ich a fetes vanir de Talamó ab 
lo leny d’en Berenguer Donat, petró de Malorques, 
e fet descarregar e masurar en lo port d’Alcúdia; se-
gons que, per letra del Batlle del dit loch, los hon-
rats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per 
cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a fer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .II. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.

 101 ll. 16 s. 

x Suma  235 ll. 12 s.

40 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua e al-

berà testimonial d’en Gui- 
llem Peris que aytant blat 
hic uench.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Vilalonga, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .CLXXXII. quar-
teres miga de forment les quals ich a fetes vanir de 
Talamó, ab lo leny d’en Berenguer Donat, petró de 
Malorques, e descarregar e masurar en lo mol nou 
de la Ciutat; segons que, per albaran d’en Guillem 
Peris, hordonat a ueura masurar lo forment qu·ich 
ven estranger del qual sa deu pegar ajuda, los hon-
rats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per 
cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XXIX. de juliol de 
l’any .MCCCLXXIIII.  18 ll. 5 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Faliu Sacanal, perayra de Malor-
ques, e són per ajuda de .DCCXIII. quarteres [e] miga 
de forment les quals ich a aportades de Gergent, de la 
illa de Sicília, ab la coqua d’en Guillem Gentil, petró
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dit Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certi-
ficats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .VII. d’agost de l’any MCCCLXX quatre  71 ll. 7 s. 

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Oler, mariner, e són 
per ajuda de .XI. quarteres [e] miga de forment les 
quals ich a aportades de Xaqua, ab la nau de n’An-
dreu Sescala, e descarregades e masurades en lo mol 
nou; segons que, per albaran del demunt dit Guillem 
Peris, los honrats Jurats són stats certificats. A raó de 
.II. sous per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta 
paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme  
de Tordera, notari de Malorques, feta a .XI. d’agost de 
 l’any MCCCLXX quatre  1 ll. 3 s.

Idem ut supra e resti-
tuí àpoqua en què és feta 
mostra de la procuració 
e manament dels Jurats e 
alberà testimonial del gor-
dià del fonduch que era 
elegit a ueura mesurar.

Ítem, auem pegat a·n Johan Vispelo, scriuà, axí con 
a procurador que·s d’en Bernat Andreu, sartor, e són 
per ajuda de .XIII. quarteres [e] miga de forment 
que·l dit Bernat ich a aportades de la illa de Sicília, 
ab la coqua d’en Guillem Gentil, petró de Malorques, 
e fet descarregar e masurar en lo mol nou de la Ciu-
tat; segons que, per albaran del demunt dit Guillem 
Peris, los honrats Jurats són stats certificats. A raó de 
.II. sous per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta 
paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me de Tordera, notari de Malorques, feta a .XVII. 
d’agost de l’any MCCCLXX quatre  1 ll. 7 s.

Idem ut supra e restituí 
manament e àpoqua de la 
dita quantitat e alberà d’en 
Guillem Peris mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Faliu Sacanal, perayra de 
Malorques, e són per ajuda de .XXXIX. quarteres 
de forment lo qual ich a aportat de Gergent, de la 
illa de Sicília, ab la coqua d’en Guillem Gentil, e fet 
descarregar e masurar en lo mol nou de la Ciutat; se-
gons que, per albaran del demunt dit Guillem Peris, 
los honrats Jurats són stats certificats. A raó de .II. 
sous per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga 
ha fer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXI. d’agost de 
l’any MCCCLXX quatre  3 ll. 18 s.
x Suma  96 ll.
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41 r. .MCCCLXXIIII.
Fo cobrat lo manament e 

àpoqua e letra testimoni-
al del batle de Sentanyí e 
carta de procuració de la 
perròquia de Campos.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Miron, de Campos, 
axí con a síndich e procurador de la dita parròquia, 
segons que apar per carta feta a .XXIX. d’agost de 
l’any present en poder de n’Anthoni Gili, notari de 
Malorques, e són per ajuda de .CCCXCI. quarteró 
[e] miga de forment les quals són stades descarre-
gades en lo port de les Salines, de la parròquia de 
Sentanyí, per en Guillem Cassador; segons que, per 
letra del batlle del dit loch de Campos, los honrats 
Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per cas-
cuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .IIII. de satembre de l’any 
.MCCCLXXIIII.  39 ll. 3 s.

Manament e àpoqua e al-
berà testimonial d’en Gui- 
llem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Axelo e a·n Jacme 
Baró, ciutedans de Malorques, e són per ayjuda de 
.CCLXXXI. quarteres miga de forment les quals ich 
an fetes vanir de Nissa de Proensa, ab lo leny d’en 
Johan Lobet, petró de Malorques, e fet descarregar 
e masurar en lo mol nou de la Ciutat; segons que, 
per albaran d’en Guillem Peris, hordonat a ueura 
masurar lo forment qu·ich ven stranger, los honrats 
Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per cas-
cuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXX. d’agost de l’any 
MCCCLXX quatre  28 ll. 3 s.

Manament e àpoqua e 
alberà de letra testimonial 
del batlle.

Ítem, auem pegat a·n Garcia del Gradu e són per 
ajuda de .CCCCXI. quarteres d’ordi les quals ich a 
aportades, ab lo leny d’en Galseran, petró de Barchi-
nona, e descaragat en la cala de Calapí, de la parrò-
quia de Luch Major; segons que, per letra del bat-
lla de la dita parròquia de Luch Major, los honrats 
Jurats són stats certificats. A raó de .XII. diners per 
cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XXVI. de satembre 
de l’any MCCCLXX quatre  20 ll. 11 s.
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Manament e àpoqua e 
alberà testimonial de la 
dita quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni, mestre de se-
bates[?],92 e són per ajuda de .XXVIIII.93 quarteres 
[e] miga de forment les quals ich a aportades de Cas-
tell de Fells, ab lo leny d’en Vyastre, petró de Barchi-
nona, e descarregades e masurades en lo mol nou 
de la Ciutat; segons que, per albaran del demunt dit 
Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certificats. 
A raó de .II. sous per cascuna quartera, muntan.  
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.III. de vuytubri de l’any MCCCLXX quatre  2 ll. 1994 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua e 
alberà testimonial del me-
surador.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Borrell, mariner95 de 
Malorques, e són per ajuda de .XVIIII. quarteres [e] 
miga de forment qu·ich a aportades de Xaqua, de la 
illa de Sicília, ab la nau de n’Andreu Sescala, petró 
de Malorques, e fet descarregar e masurar en lo mol 
nou de la Ciutat; segons que, per albaran del demunt 
dit Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certi-
ficats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .I. de satembra de l’any MCCCLXX quatre  1 ll. 19 s.
x Suma  92 ll. 15 s.

41 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua e 

alberà testimonial.
Ítem, auem pegat a·n Jacme Paratge, mercader, e 

són per ajuda de .CLVII. quarteres d’ordi les quals 
ich a fetes vanir de Bona, terra de moros, ab leny d’en 
Lohís Bonet, petró de Malorques, e descarregades e96 
masurades en lo mol nou de la Ciutat; segons que, 
per albaran d’en Guillem Peris, hordonat a rebra lo 
gra qui hich ven stranger del qual sa deu pegar aju-
da, los honrats Jurats són stats sertificats. A raó de .I. 
sous per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques muntan  7 ll. 17 s.

92. Al manuscrit sebes.
93. Amb un signe de o sobreposat.
94. Amb un signe de o sobreposat. 
95. Repeteix a continuació mariner.
96. Segueix per ratllat.
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Manament e àpoqua e 
letra del batle d’Alcúdia 
qui fa menció con lo dit 
forment fo aturat per los 
prohomens d’Alcúdia e de 
Pollença e que aytant era 
[descarregat].

Ítem, auem pegat a·n Jacme de Moror, procurador 
dels Jurats e Promens d’Alcúdia, e són per ajuda de 
.CCLXXXI. quarteres una barsela de forment les 
quals en Ramon Besó ich feu vanir de les parts de 
Proensa, ab lo leny d’en Pere Glori, de Copliura, e 
descarregà e masurà en lo port d’Alcúdia, a .X. de 
juny proper pessat; segons que, per letra del batlle 
d’Alcòdia, los honrats Jurats són stats certificats.  
A raó de .II. sous per cascuna quartera, muntan.  
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .II. de vuytubri de l’any MCCCLXX quatre  28 ll. 2 s. 4

Manament e àpoqua e 
alberà testimonila del me-
surador.

Ítem, auem pegat a·n Pere Alamany, mariner de 
Malorques, e són per ajuda de .XL. quarteres de for-
ment les quals ich a aportades de Gergent, de la illa 
de Sicília, ab la nau de n’Andreu Alegra e d’en Bernat 
Joncar, petrons de Malorques, e fet descarregar en 
lo mol nou de la dita Ciutat; segons que, per albaran 
del demunt dit Guillem Peris, los honrats Jurats són 
stats certificats. A raó de .II. sous per cascuna quar-
tera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agen albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .XX. de vuytubri de l’any MCCCLXX 
quatre  4 ll. 

Manament e àpoqua e 
alberà testimonial del me-
surador.

Ítem, auem pegat a·n Fferrer Raüll, mariner de Ma-
lorques, e són per ajuda de .CXV. quarteres de for-
ment les quals ich a aportades, per si e per l’ofici dels 
sebaters, del loch de Gergent, de la illa de Sicília, ab 
la nau de n’Andreu Alegra e d’en Bernat Joncart, pe-
trons de Malorques, e fet descarregar e masurar en lo 
mol nou de la Ciutat; segons que, per albaran del de-
munt dit Guillem Peris, los honrats Jurats són stats 
certificats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .VII. de vuytubri de l’any MCCCLXX 
quatre  11 ll. 10 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament dels Jurats e 
àpoqua de la dita quanti-
tat e alberà testimonial del 
mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Fferrer Raüll, mariner de Ma-
lorques, e són per ajuda de .XLII. quarteres de forment 
les quals ich a aportades per l’ofici dels sebaters, del 
loch de Gergent, de la illa de Sicília, ab la nau de n’An-
dreu Alegra e d’en Bernat Joncart, petron de Malor-
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ques, e fet descarregar e masurar en lo mol nou de 
la Ciutat; segons que, per albaran del demunt dit 
Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certificats. 
A raó de .II. sous per cascuna quartera, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .VII. de vuytubri de l’any MCCCLXX quatre  4 ll. 4 s.
x Suma  55 ll. 13 s. 4

42 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua e 

alberà testimonial de la 
dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Miquel Colom, parayre, e són 
per ajuda de .XXV. quarteres de forment les quals a·n 
Miquel Rotlan e Fferrer Sala denunciaran e aporta-
ran del loch de Gergent, de la illa de Sicília, ab la nau 
de n’Andreu Alegra e d’en Bernat Joncar, e descar-
regades e masurades en lo mol nou de la Ciutat; se-
gons que, per albaran d’en Guillem Peris, hordonat a 
ueura masurar lo forment qu·ich ve stranger del qual 
sa deu pegar ajuda, los honrats Jurats són stats certi-
ficats. A raó de .II. sous per cascuna quartera, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XIIII. de vuytubri de l’any MCCCLXX quatre  2 ll. 10 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament dels Jurats 
e alberà del mesurador e 
àpoqua de la dita quanti-
tat.

Ítem, auem pegat a·n Miquel Rotlan mariner, e són 
per ajuda de .XI. quarteres miga de forment qu·ich a 
portades de Gergent, de la illa de Sicília, ab la nau de 
n’Andreu Alegra e d’en Bernat Joncar, e descarregar 
e masurar en lo mol nou de la Ciutat; segons que, 
per albaran del demunt dit Guillem Peris, los hon-
rats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per 
cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XIIII. de vuytubri 
de l’any MCCCLXX quatre  1 ll. 3 s. 

Idem ut supra e restituí 
lo dit manament e àpo-
qua de la dita quantitat e 
alberà testimonial del me-
surador.

Ítem, auem pegat a·n Bernat ses Eres, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .XXXI. quarte-
res de forment qu·ich a fetes vanir de Gergent, de 
la illa de Sicília, ab la nau de n’Andreu Alegra e 
d’en Bernat Joncar, e fet descarregar e masurar en 
lo mol nou de la Ciutat; segons que, per albaran 
del demunt dit Guillem Peris, los honrats Jurats 
són stats certificats. A raó de .II. sous per cascuna
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quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem al-
baran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XX. de vuytubri de l’any 
MCCCLXX quatre  3 ll. 2 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament dels Jurats 
e àpoqua de la quantitat e 
alberà del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer des Camps, spa-
ciayre, e són per ajuda de .XVIII. quarteres de for-
ment qu·ich feu vanir de Tadelis, ab lo leny d’en 
Bernadí, petró de Euissa, e per ajuda de .CXXXIIII. 
quarteres [e] miga de forment qu·ich a fetes vanir de 
Gergent, ab la nau de n’Andreu Alegra e d’en Bernat 
Joncar, e fet descarregar e mazurar en lo mol nou de 
la Ciutat; segons que, per .II. albarans del demunt 
dit Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certi-
ficats. A raó de .II. sous per cascuna quartera de les 
.XVIII. e a raó de .II. sous per cascuna quartera de 
les .CXXXIIII. quartera [e] miga, munta per tot. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XXI. de vuytubri de l’any MCCCLXX quatre  14 ll. 7 s.

Idem ut supra e restituí 
manament dels Jurats e al-
berà del mesurador e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Iuceff Faquí, Maymon Farag 
e Hayon Retgar, jueus sacrataris de la Algama dels 
jueus de Malorques, e son per ajuda de .CCCCLXX 
IIII. quarteres de forment lo qual ich an fet vanir de 
Gergent, de la illa de Sicília, ab la nau de n’Andreu 
Alegra e d’en Bernat Joncar, segons que, per albaran 
del demunt dit Guillem Peris, los honrats Jurats són 
stats certificats. A raó de .II. sous per cascuna quar-
tera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta ha .XI. de vuytubri de l’any MCCCLXX 
quatre  47 ll. 8 s.
x Suma  68 ll. 10 s.

42 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua e 

alberà testimonial del dit 
Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a n’Andreu Alegra, petró de nau, 
e són per ajuda de .CLXXXII. quartera .II. barceles de 
forment les quals·ich a aportades de la illa de Sicília, 
ab la nau, e d’en Bernat Joncar, e descarregades e ma-
zurades en lo mol nou de la Ciutat; segons que, per al-
baran d’en Guillem Peris, hordonat a rebra lo forment 
qui ich ven stranger del qual sa deu pegar ajuda, los



200 El “Llibre de dades e de rebudes”

honrats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous 
per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XXX. de vuytubri 
de l’any MCCCLXX quatre  18 ll. 4 s. 8

Idem ut supra e restituí 
lo manament dels Jurats 
e àpoqua e lo alberà del 
masurador.

Ítem, auem pegat a n’Andreu Alegra, petró de nau, 
e són per ajuda de .XV. quarteres de forment les 
quals·ich a aportades de Gergent, de la illa de Sicília, 
ab la nau, e d’en Bernat Joncar, e descarregades e ma-
surades en lo mol nou de la Ciutat; segons que, per 
albaran del demunt dit Guillem Peris, los honrats 
Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per cas-
cuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXXI. de vuytubri de 
l’any MCCCLXX quatre  1 ll. 10 s.

Idem ut supra e restituí 
lo manament e àpoqua 
dels Jurats e l’alberà dels 
mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Joncar, petró de nau, 
e són per ajuda de .XLIIII. quarteres .V. barceles de 
forment les quals·ich a aportades de Gergent, de la 
illa de Sicília, ab la sua nau e de n’Andreu Alegra, 
e descarregades e mazurades en lo mol nou; segons 
que, per albaran del demunt dit Guillem Peris, los 
honrats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous 
per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XXX. de vuytubri 
de l’any MCCCLXX quatre  4 ll. 9 s. 8

Idem ut supra e restituí 
lo manament dels Jurats 
e àpoqua de la quantitat e 
alberà del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Sadorní, scriuà de la 
nau de n’Andreu Alegra e d’en Bernat Joncar, e són 
per ajuda de .LXV. quarteres de forment lo qual s’es 
atrobat d’escrex del común de la dita nau; e per ajuda 
de .XX. quartera de forment sues pròpies les quals 
ich a aportades ab la dita nau de Gergent, de la illa de 
Sicília, e descarregades e masurades en lo mol nou 
de la Ciutat; segons que, per albaran del demunt dit 
Guillem Peris, los honrats Jurats són stats certificats. 
A raó de .II. sous per cascuna quartera, muntan.  
E d’aquesta paga a fer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.IX. de noembre de l’any MCCCLXX quatre  8 ll. 11 s.
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Idem ut supra e restituí 
àpoqua e alberà dels Ju-
rats e del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Fferrando Mertinis, castelà 
de Xares, e són per ajuda de .XXI. càntirs de farina 
los quals·ich a aportats de Xares de Castella, ab la 
coqua d’en Johan Gilla, petró de Malorques, e des-
carregat en lo moll nou de la dita Ciutat; sagons que 
per albaran d’en Guillem Peris, mercader ordonat a 
rebra lo gra qui ich ven stranger del qual sa deu pe-
gar ajuda, los honrats Jurats són stats certificats. A 
raó de .II. sous per cascun càntir, muntan. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XXVIII. 
de noembre de l’any MCCCLXX quatre  2 ll. 2 s.
x Suma  34 ll. 16 s. 4

43 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua e 

alberà testimonial.
Ítem, auem pegat a·n Pere Vanrell, notari de Malor-

ques, e són per ajuda de .XXVIII. quarteres de dacsa 
e de .XVIII. quarteres [e] miga de panís, lo qual ich 
a fet vanir de València, ab lo leny de n’Anthoni Pug, 
patró de Malorques; segons que, per albarà d’en Gui-
llem Peris, mercader ordonat a rebra lo gra que hich 
ven stranger del qual sa deu pagar ajuda, los honrats 
Jurats són stats certificats. Qui, a raó de .XVIII. di-
ners per cascuna quartera, muntan. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .III. de daembra 
de l’any MCCCLXX quatre  4 ll. 8 s. 3

Manament e àpoqua e 
letra testimonial del batle.

Ítem, auem pegat a·n Pere Bisbal, de Sòler, axí con a 
procurador dels jurats e pròmens de la parròquia de 
Sóler, e són per ajuda de .CV. quarteres de forment e 
de .CCLXXV. quarteres [e] miga d’ordi les quals los 
dits jurats e pròmens de la dita parròquia an fetes 
vanir, ab la barqa d’en Johan Lobet, patró de leny, 
de les parts de Catalunya e fet descarregar al port de  
Sóler; segons que, per letra testimonial del bat-
lle del dit loch, los honrats Jurats són stats sertifi-
cats. La qual ajuda és a raó de .II. sous per cascuna 
quartera de forment e de .XII. diners per cascuna 
quartera d’ordi, munta. E d’aquesta paga a fer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta ha .X. de noembre de l’any 
MCCCLXX quatre  24 ll. 5 s. 6



202 El “Llibre de dades e de rebudes”

Manament e àpoqua e 
alberà d’en Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Robin e Ffrancesch 
Pug, taxidors, ciutadans de Malorques, e són per aju- 
da de .CCLXXX. quarteres de forment les quals ich 
an aportades de Gergent, de la illa de Sicília, ab la 
nau de n’Andreu Alegra e d’en Bernat Joncar, pa-
trons de Malorques, e descarregades en lo mol nou 
de Malorques; segons que, per albaran d’en Guillem 
Peris, hordonat a ueura mazurar lo forment qui ych 
ven stranger del qual sa deu pegar ajuda, los honrats 
Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous per cas-
cuna quartera, muntan. E agem-na albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXVIII. de noembre de l’any .MCCCLXXIIII.  28 ll. 

Idem ut supra. Ítem, auem pegat a·n Guillem Robert, mercader de  
Malorques, e són per ajuda de .LXXXI. quarteres  
de forment e de .XII. càntirs de farina lo qual for-
ment e farina ich a fet vanir de Bogia, terra de mo-
ros, ab lo leny d’en Bernat Morer, patró de Copliu-
ra, e descarregades e masurades en lo mol nou de 
Malorques; segons que, per albaran del demunt dit 
Guillem Peris, hordonat a ueura masurar lo forment 
qui ych ven stranger del qual sa deu pagar ajuda, los 
honrats Jurats són stats certificats. A raó de .II. sous 
per cascuna quartera de forment e de .II. sous per 
cascuna quartera de farina o càntir, munta. E agem-
na albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XIIII. de daembra de 
l’any MCCCLXX quatre  9 ll. 6 s.
x Suma  65 ll. 19 s. 997

43 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua e 

alberà testimonial d’en 
Guillem Peris.

Ítem, auem pegat a·n Bernat des Clapès, merca-
der de Malorques, e són per ajuda de .CII. corteres 
d’auena les quals ich a fetes vanir de la Torra d’en 
Barra, ab lo leny d’en Pere Garriga, patró de Malor-
ques, e fetes descarregar e masurar en lo moyl nou 
de la Ciutat; segons que, per albaran d’en Guillem

97. Hi ha signe sobreposat º.
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Peris, mercader, a hordonat a rebra e ueura masurar 
lo forment qui hich ven stranger del qual sa deu pa-
gar ajuda, los honrats Jurats són stats certificats. A 
raó de .XII. diners per cascuna quartera, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .VII. de noembre de l’any MCCCLXX quatre  5 ll. 2 s.

Idem ut supra Ítem, auem pegat a·n Barthomeu des Pug, mariner, 
e són per ajuda de .XXXVIIII. quarteres [e] miga de 
dacsa les quals ich a aportades de les parts de Culera, 
del regne de València, ab lo leny de n’Anthoni Pug, 
patró de Malorques, e descarregades e masurades 
en lo mol nou de la Ciutat; segons que, per albaran 
del demunt dit Guillem Peris, los honrats Jurats són 
stats certificats. Qui, a raó de .XVIII. diners per cas-
cuna quartera, muntan. E d’aquesta paga a fer agem 
albaran dels Jurats e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XIIII. de daem-
bra de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 18 s. 6

Idem ut supra Ítem, auem pegat a·n Barthomeu Morera, ciute-
dan de Malorques, axí con a procurador d’en Diego 
Alfonso e Johan Peris, castalans, e són per ajuda de 
.LXXIII. càntirs de farina e de .XXXVI. quarteres  
de forment, lo qual los dits Diego Alfonso e Johan 
Peris ich an aportat de Xibilia, ab la nau del dit Jo-
han, e fet descarregar en lo mol nou de Malorques; 
segons que, per albaran del demunt dit Guillem 
Peris los honrats Jurats són stats certificats. Qui, 
a raó de .II. sous per cascun càntir de farina e per 
cascuna quartera de forment, muntan. E agem-
na albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a VIIII. de daembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.

 10 ll. 18 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
de mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Serdà, mercader de 
Malorques, e són per ajuda de .XXX. quarteres de 
forment les quals ich a fetes vanir de Culera, del reg-
na de València, ab lo leny de n’Anthoni Puig. A raó 
de .II. sous per quartera muntan .III. lliures. E més li 
auem pegat e són per ajuda de .V. quarteres de dacsa 
les quals ich a fetes vanir, ab lo dit leny, e descar-
regat en lo mol nou de Malorques; segons que, per 
albarà d’en Guillem Peris, los honrats Jurats són stats 
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certificats. Qui, a raó de .XVIII. diners per cascuna 
quartera, muntan .VII. sous .VI. E axí munta per tot. 
E agem-na albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta ha .XII. de daem-
bra de l’any MCCCLXX quatre  3 ll. 7 s. 6
x Suma  22 ll. 6 s.

44 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat e alberà 
del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Munt Alt, mer-
cader de Barchinona, e són per ajuda d’aquelles 
.IImDCCCXX. quarteres de forment les quals lo dit 
Pere ich a aportades de les parts de Flandres, ab la 
nau de Munta de Mari, patró janouès, e descarrega-
des e masurades en lo moll nou de Malorques, se-
gons que, per albaran d’en Guillem Peris, mercader 
hordonat a rebra lo gra qui ich ven stranger del qual 
sa deu pegar ajuda, los honrats Jurats són stats cer-
tificats. Qui, a raó de .II. sous per cascuna quartera, 
muntan. Agem-na albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha .XXIII. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  282 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Vila Longa, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .DCLXII. quarte-
res de forment les quals lo dit Pere ich a fetes vanir 
de les parts de Flandres, ab la nau de miser Munta 
de Mari, patró janouès, e descarregades e masurades 
en lo mol nou de Malorques; segons que, per alba-
ran del demunt dit Guillem Peris, los honrats Jurats 
són stats certificats. A raó de .II. sous per cascuna 
quartera, muntan. E agem-na albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
ha .XXII. de daembra de l’any MCCCLXX quatre  66 ll. 4 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Vila Longa, mercader 
de Malorques, e són per ajuda de .XXXX. quarte-
res de faues les quals lo dit Pere ich a fetes vanir de 
Sicília, ab la coqua d’en Barthomeu Cabanes, patró 
de València, e descarregades e mazurades en lo mol 
nou de Malorques; segons que, per albaran del de-
munt dit Guillem Peris, los honrats Jurats són stats 
certificats. A raó de .XII. diners per cascuna quarte-
ra, muntan. E agem-na albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.XXIII. de daembra de l’any MCCCLXX quatre  2 ll. 
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Aquesta partida no pega 
lo cambiador, perquè la 
depnam d’así, e són en fi-
lades les cauteles. 

Ver és que les cauteles 
són enfilades.

Ítem, auem pegat a·n Johan Alfonso, mercader 
castelà, e són per ajuda de .IIIImCCLX. quarteres de 
forment les quals ha aportades de Xibilia, ab .III. va-
xells de castalans, so és, de Martí Johan de Quisio, e 
de Roger Roís e de Johan Peris, d’Atzeyit, e descar-
regades e masurades en lo mol nou de Malorques; 
segons que, per albaran del demunt dit Guillem Pe-
ris, los honrats Jurats són stats certificats. A raó de 
.II. sous per cascuna quartera, muntan. E dona’ns 
albaran dels honrats Jurats e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha .XXIII. 
de daembra de l’any MCCCLXX quatre98  426 ll.99 

Aquesta partida no pega 
lo cambiador, perquè la 
depnam d’essí, e són enfi-
lades les cauteles en lo fil 
de present any.

Ítem, auem pegat a n’Alfonso Ferrandis, merca-
der castelà, e són per ajuda de .CCCXI. quarteres 
miga de forment que ich a aportades de Xibilia, e de 
.LXXXVII. quarteres de siurons qu·ich a aportades 
del dit loch, ab lo vaxell de Johan Peris, d’Atzeyit; se-
gons que, per albaran del demunt dit Guillem Peris, 
los honrats Jurats són stats certificats. A raó de .II. 
sous per cascuna quartera de forment e de .XII: di-
ners per cascuna quartera de siurons, muntan. E do-
na’ns albaran dels dits Jurats e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha .XXIII. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII. 100  35 ll. 10 s.101

x Suma  350 ll. 4 s. 
44 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua e 
alberà del cambiador.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Falgueres e Pere 
Mazarach, mercaders de Malorques, e son per ajuda 
de .LXXXXVII. quarteres de forment e de .CLXXI. 
quarteres d’ordi les quals ich han fetes vanir de les 
parts d’Alcòdia, terra de moros, ab lo leny d’en Mun-
talt, patron de València, e descarregades e masurades 
en lo mol nou de Malorques; segons que, per albaran 
d’en Guillem Peris, deputat a ueura masura lo forment 

 98. Assentament cancel·lat.
 99. Quantitat cancel·lada.
100. Assentament cancel·lat.
101. Quantitat cancel·lada.
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e hordi qui ich ven stranger del qual sa deu pegar 
ajuda, los honrats Jurats són stats certificats. A raó 
de .II. sous per cascuna quartera de forment e de 
.XII. diners per cascuna quartera d’ordi, munta. E 
dona’ns albaran dels honrats Jurats e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.XV. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  18 ll. 5 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
del mesurador.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Pons, mercader de la 
vila de la Gialtrú, e són per ajuda de .XII. quarteres 
de forment les quals ich a aportades de Palerm, de 
la illa de Sicília, ab la coqua d’en Bernat Ciptes, pa-
tró de Malorques, e descarregades e masurades en 
lo mol nou de la dita Ciutat; segons que, per albaran 
del demunt dit Guillem Peris, los honrats Jurats són 
stats certificats. A raó de .XII. diners per cascuna 
quartera, muntan. E dona’ns albaran dels honrats 
Jurats e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, nota-
ri de Malorques, feta ha .XXV. de vuytubri de l’any 
MCCCLXX quatre  1 ll. 4 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Matheu de Térmens, merca-
der de Malorques, e són per ajuda de .XVII. càntirs 
barbareschs de farina los quals ich a aportades de Xi-
bilia, ab la nau d’en Toni de Pinella, patró janouès, e 
descarregada e pesada en lo mol nou de Malorques; 
segons que, per albaran del demunt dit Guillem Pe-
ris, los honrats Jurats són stats certificats. A raó de 
.II. sous per cascun càntir, muntan. E dona’ns albarà 
dels dits Jurats e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta ha .XII. de daembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.  1 ll. 14 s. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer des Camps, mer-
cader de Malorques, són per ajuda de .XV. quarteres 
de forment e de .XIIII. quarteres d’ordi e de .XXIX. 
càntirs de farina e de .XXIX. quarteres miga de aue-
na les quals ich a fetes vanir de Terragona, ab lo leny 
d’en Jacme Conesa, patró del dit loch, e descarre-
gades en lo mol nou de Malorques; segons que, per 
albaran del demunt dit Guillem Peris, los honrats Ju-
rats són stats certificats. A raó de .II. sous per cascu-
na quartera de forment e per cascun càntir de farina, 
e a raó de .XII. diners per cascuna quartera d’ordi e
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per cascuna quartera d’auena, muntan. E dona’ns al-
baran dels dits Jurats e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta ha .XV. de daem-
bra de l’any .MCCCLXXIIII.  6 ll. 11 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
del mesurador.

Ítem, auem pegat al demunt dit Berenguer des 
Camps e són per ajuda de .XXIIII. quarteres miga 
de forment e de .XI. quarteres d’ordi les quals ich a 
fetes vanir de Tadelis, terra de moros, ab la coqua 
d’en Berenguer Saplana, patró de Malorques, e des-
carregades e masurades en lo mol nou de la Ciutat; 
segons que, per albaran del demunt dit Guillem Pe-
ris, los honrats Jurats són stats certificats. A raó de 
.II. sous per cascuna quartera de forment e de .XII. 
diners per cascuna quartera d’ordi, muntan. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta ha .XV. de daembra de 
l’any MCCCLXX quatre  3 ll.
x Suma  30 ll. 14 s. 6

45 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat e alberà 
del mesurador.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Alagur, mercader 
de Malorques, són per ajuda de .LXIII. quarteres de 
dacsa e de .XXVII. quarteres de panís e de .V. quarte-
res [e] miga de forment les quals ich a fetes vanir de 
les parts de Culera, del regne de València, ab lo leny 
d’en Berenguer Mirayes, patró de Malorques, e ma-
surades e descarregades en lo mol nou de Malorques; 
segons que, per albaran d’en Guillem Peris, mercader 
diputat a ueura masura lo blat qui ych ven stranger 
del qual sa deu pegar ajuda, los honrats Jurats són 
stats certificats. Qui, a raó de .II. sous per cascuna 
quartera de forment e de .XVIII. diners per cascu- 
na quartera de dacsa e per cascuna quartera de pa-
nís, munta per tot. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XV. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  7 ll. 6 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat e alberà 
del mesurador.

Ítem, auem pegat al demunt dit Berenguer Alager, 
són per ajuda de .LXXX. quarteres de dacsa les quals 
ich a fetes vanir de Qulera, del regna de València, 
ab lo leny de n’Anthoni Pug, patró de Malorques, e 
descarregades e masurades en lo mol nou de Malor-
ques; segons que, per albaran del demunt dit Guillem
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Peris, los honrats Jurats són stats certificats. A raó de 
.XVIII. diners per cascuna quartera, muntan. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta ha .XV. de janer de l’any 
MCCCLXX quatre  6 ll. 

Manament e àpoqua e 
alberà del mesurador e és 
feta fe de la procuració en 
la àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Ribes, habitador 
d’Esporles, axí con a procurador d’en Johan Sunyer, 
h[ab]itador del dit loch, són per ajuda de .CCCXC. 
quarteres .II. barceles de forment e de .CXXXXVII. 
quarteres d’ordi les quals lo dit Johan ich a aportades 
de Gergent e de Xacha, ab la nau de n’Andreu Alegra 
e d’en Bernat Joncar, patrons de Malorques, e des-
carregades e masurades en lo mol nou de la Ciutat; 
segons que, per albarà del demunt dit Guillem Peris, 
los honrats Jurats són stats sertificats. A raó de .II. 
sous per cascuna quartera de forment e de .XII. di-
ners per cascuna quartera d’ordi, muntan. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .VIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  46 ll. 7 s. 8

Manament e àpoqua e 
alberà de mesurador.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Holiuer, mercader de 
Malorques, e són per ajuda de .XVI. càntirs de farina 
les quals ich a aportades de les parts de Xibilia, ab la 
coqua d’en Pere Andreu, patró de Malorques, e des-
carregades en lo mol nou; segons que, per albaran 
del demunt dit Guillem Peris, los honrats Jurats són 
stats certificats. A raó de .II. sous per cascun càntir, 
muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .VII. de 
noembra de l’any .MCCCLXXIIII.  1 ll. 12 s.

45 v. Suma maior que munta tot assò que·ls dits Claua-
ris an pegat en lo dit any .MCCCLXXIIII. a diuerses 
persones per ajuda de forment, de mestay, d’ordi, de 
panis, de miy, de dacsa, de farina, de faues e de ciu-
rons que en lo dit any ich an aportades [de] fora de 
la illa; qui munta per tot; con apar en .XXV. sumes 
qui són de .XXXIII. ffins en .XLV. cartes, e an .CXXI. 
partida

E posam-les totes justades en .CXIIII. cartes  3.841 ll. 3 s. 9102

102. Hi ha signe sobreposat º.
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Fols. 46 r. - 47 v. en blanc.

48 r. .MCCCLXXIIII.

Pegaments que auem ffets per compra de forment que auem comprat e per 
cambis qui són stats tremes[os] en Catalunya per comprar gra e de masions 
qui són stades fetes per raó del dit forment F.

Manament e àpoqua. 
E axí appar que·l dit Ma-

neto feu descarregar lo 
dit forment, segons que·s 
mostra,103 e la dita de la 
present.104

Primerament, auem pegat a·n Johan Canals, corre-
dor de Lauant, e són per corradures de .MD. quar-
teres de forment les quals Maneto Bon Senyor ich 
a fetes descarregar de la nau d’en Johan Torrabadal, 
qui vania de Piza; e per so con en aquel temps no·s 
donaua sino .XII. diners d’ajuda per cascuna quar-
tera e lo dit Maneto no·l volia assí fer descarregar; 
perquè lo dit Johan fo migan per entre los honrats 
Jurats e lo dit Maneto que li donasen .XX. diners 
per cascuna quartera d’ajuda. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVII. de marts de l’any 
.MCCCLXX. quatre  3 ll. 

Manament dels Jurats e 
àpoques .IIII. 

E de les dites .CC. lliures 
ha dat105 en Lorens Garri-
ga, segons que·s mostra en 
lo seu compta, en cartes 
.II.; lo qual li fo difinit per 
los hoïdors de comptes. 

Ítem, auem pegat a·n Bernat Des Camps, merca-
der de Malorques, e són per diuerses masions qu·a 
ha ffer en fer metre lo forment que·ls honrats Jurats 
an comprat d’en Bernat Finestres e Uguet Cantagril, 
procuradors del honrat en Ramon Seragut, merca-
der de Perpenyà; lo qual forment ich es vangut ab 
les naus d’en Pere Blan e d’en Rouira, de Barchinona. 
Co és: per fer metre en botiga lo dit forment e per 
pegar bestays e per loguer d’escotes e de botiges e per 
masurar aquel, e munta per tot so que li auem pe-
gat entre .IIII. pertides. E d’aquesta paga a ffer agem 
.IIII. albarans e .IIII. àpoques en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, fetes  200 ll.

103. Segueixen± 28 espais, il·legible.
104. Segeuixen ± 5 espais il·legibles.
105. Segueixen ± 5 espais il·legibles.
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Cauteles bastants per la 
dita data. 

E és cert que·n Lorens 
Garriga e en Bernat Des 
Camps donaren compta 
del dit forment, lo qual 
compta los fo difinit per 
los hoïdors de comptes; 
segons que en lur compta 
difinit, l’any .MCCCLXXI. 
a .XXIIII. de desembre, 
pus largament appar.

E ço que s’en hac de-
doides messions [e] és 
notat als Clauaris qui·n 
reeberen, en libre de no-
taments, en .XXIX. cartes.

E és cert que tot lo dit 
forment fo atrobat al 
creximent, segons lo dit 
compta.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Finestres, merca-
der de Malorques, e a n’Uguet Canta Grill, merca-
der de Perpenyà, procurados del honrat en Ramon 
Seragut, mercader del dit loch de Perpenyà; e són 
per .VIIImCCXXXXVIIII. quarteres de forment les 
quals los honrats Jurats an comprades dels demunt 
dits Bernat e Uguet, axí con a procuradós del dit Ra-
mon, e lo qual forment en Bernat Des Camps, Romà 
Janouer e Lorens Sagarriga reeberan per la Uniuer-
sitat. Qui, a raó de .XX. sous la quartera, franchs e 
quitis de la imposició dels .IIII. diners per lliura, 
muntan; segons que de la dita compra apar per car-
ta pòbliqua daquèn feta a .XXIIII. de marts del any 
.MCCCLXXIIII., en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, la qual cantitat los pegan entre .II. 
vegades. E de la dita paga a ffer agem .II. albarans e 
.II. àpoches en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, fetes

D’aquest forment a donat comta en Lorens sa  
Garriga  8.249 ll. 

x Suma  8.452 ll. 
Fo feta fe de la dita letra. De les pèrdues qui·s són fetes en les compres del 

forment e altres vitualles vol e mana lo Senyor Rey 
que sien preses en comta, ab letra sua feta en Barchi-
nona a .V. d’abryl de l’any .MCCCLXXVII.

48 v. .MCCCLXXIIII.
Restitucions e cauteles 

bastants per la dita data.
E apar que·l dit forment 

era aytant con és posat 
e que la imposició deuia 
pagar lo mercader, a raó 
de .IIII. diners per libra, 
segons lo capítol e mana-
ment dels Jurats.

E àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Thomàs Bendutxo, ciute-
dan de Malorques, les quals li pertanyien per im-
posició, a raó de .IIII. diners per lliura, d’aquelles.
VIIImCCXXXXVIIII.106 quarteres de forment les 
quals los honrats Jurats an comprades per la Uniuer-
sitat, per abundància d’aquella, d’en Bernat Finestres, 
mercader de Malorques, e de n’Uguet Cantagrill, 
mercader de Perpenyà, axí con a procuradors d’en 
Ramon Seragut, mercader del dit loch de Perpenyà. 
Lo qual forment compraran dels dits procurador, a

106. Amb un signe de º, sobreposat.
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raó de .XX. sous la quartera, comptant en aquells los 
.II. diners d’ajuda ffranches e quitis de la dita inposi-
ció, la qual los dits Jurats permateran a pegar per los 
dits vanedos; segons que·n carta pòbliqua daquèn 
feta, a .XXIIII. de marts l’any present, és contengut. 
E d’aquesta paga a fer, agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XV. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  123 ll. 14 s. 8

Manament dels Jurats e 
àpoqua de la dita quanti-
tat.

E appar, per la difinició 
feta per los hoïdors al dit 
Lorens Garriga, que ha dat 
compta del dit forment; 
segons que·s mostra en 
lo seu compta en .II. e lo107 
qui108 haut es109 als claua- 
ris ab maior quantitat, en 
cartes .XXVIIII.

Ítem, auem pegat a·n Maneto Bon Senyor, merca-
der de Sent Maniat, de Toscana, e són per .DLXXXII. 
quarteres .V. barceles de forment que·ls honrats Ju-
rats ne compraran per obs de la Uniuersitat, .II. me-
sos a pasats, per so con n’ich auia en aquel temps 
fort pocha cantitat d’estranger, e aquel tota vegada 
conseruat en la botiga, fins a .VIII. die del mes de 
mag, que·l faeran masurar. A raó de .XXVI. sous la 
quartera, axí com ell lo vania, muntan. E d’aquesta 
paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me de Tordera, notari de Malorques, feta a .XV. de 
mag de l’any MCCCLXX quatre

A·n donat comta en Lorens Sagarriga  757 ll. 13 s. 8
Hauí manament e àpo-

qua. 
E appar per la difinició 

feta per los hoïdors de 
comptes a·n Bernat Des 
Camps qui·n reebé e donà 
compta de .MDXCIII. 
quarteres.

E·n Bernat Dezpí, de 
.CC. quarteres.

E·n Pere Çabater, de .D. 
quarteres.

E·n Pere Seulada, de 
.CCXIII. quarteres.

Ítem, auem pegat a·n Peró Brondo, mercader de 
Malorques, e són per preu de .IImDXIIII. quarte-
res de forment que·ls honrats Jurats an comprades 
del dit Peró, ab uoluntat e determanació del nobla 
mossèn n’Olfo de Pròxida, gouernador d’aquest reg-
na, e dels Pròmens sobre la prouisió del gra ab los 
dits Jurats hordonats, per profit e hutilitat de la cosa 
pòblicha. A raó de .XXV. sous la quartera, franchs 
d’ajuda e d’inposició, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .X. de juny de l’any 
MCCCLXX quatre  3.142 ll. 10 s.

107. Segueixen ± 3 espais il·legibles.
108. Segueixen ± 4 espais il·legibles.
109. Segueixen ±5 espais il·legibles.
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Hauí manament dels Ju-
rats e àpoque. 

E appar per .I. compte 
prodohit que·l dit forment 
fo comenat a uendra a·n 
Bernat Finestres, e féu-
hi de messions, segons lo 
compte, .XXVII. llliures 
.XIIII. sous .VI.

E .MCLXXXII. lliures 
.VII. sous que·l dit Bernat 
posà hauer dades a·n Bart-
homeu Des Tors, cam- 
biador de la Uniuersitat. 

E axí·s mostra que·ls 
dits Clauaris fan de la 
dita quantitat e rebuda, 
en cartes del present libre 
.CXLIII. 

Emperò del dit forment  
fo uenut, segons lo dit 
compta, .DLXVI. quar-
teres miga, a raó de 
.XXVIII. sous, que mun-
taren CCLXXX. lliures .II. 
sous. 

E .CCLXXVIII., a raó de 
.XXX. sous, que munten 
.CCCCXVII. lliures. 

Per què110 sumam ço 
que111 haut de deserides[?] 
.I., per centenar de milia, 
.MCCX. lliures .II. sous, 
per què ha en la data més 
auant .CXXIII. lliures per 
.III. sous .X. que li foren 
dades fer compta, segons 
que ualia en València.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Lull, mercader de 
Malorques, e són per preu de .DCCCLIII. quarteres 
de forment les quals per manament del nobla gouer-
nador, a raquesta dels honrats Jurats e dels Pròmens 
sobre la prouisió del gra hordonats, foren descarre-
gades del pànfil d’en Narbonès, lo qual però nagaua 
en Pere Oliuer; lo qual forment deuia ésser descar-
regat en València. Lo qual descarragament fo ací 
fet, per gran necessitat de vituales qui era en aquest 
regna; e axí, pus que·l dit gra fo así descarregat, fo 
acordat que·l dit gra li deuia esser pegat segons lo for 
e ualor que valia a la dita ciutat de València, segons 
que·n lo compta daquèn fet largament en .I. fuyi de 
paper és contengut. E del dit manament e hordina-
ció del dit nobla gouernador fet del descarregament 
apar per scriptura feta en les prouisions del dit gra, 
a .XXX. de mag l’any present. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .XXI. de juny de l’any 
.MCCCLXXIIII. 1.333 ll. 15 s. 10

x Suma  5.357 ll. 14 s. 2

110. Segueixen ±4 espais il·legibles.
111. Segueixen ±4 espais il·legibles.
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49 r. .MCCCLXXIIII.
Hauí albarà de mana-

ment e àpocha de la dita 
quantitat.

E són notades als dits Ju-
rats en libre de notaments, 
cartes .XXXVIIII.112 

Fo uenut per en Pere 
Çabater, segons que do-
nam compta ensemps ab 
lo deuall scrit.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Mont Jardí, mercader 
de Trapana, e són per .CCCCXXX. quarteres de for-
ment que·ls honrats Jurats n’an comprades, per hor-
dinació del nobla senyor Gouernador e dels Pròmens 
sobra la prouisió del gra hordonats, lo qual forment 
fo comprat per so que les places fossen atrobades ab 
pan. A raó de .XXXI. sous la quartera, meyns dels 
.II. sous que ach de ajuda, muntan. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder de’n Jacme de 
Tordera, notari de Malorques feta a .VI. de juliol de 
l’any .MCCCLXXIIII.  666 ll. 10 s.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat. 

E són anotades als dits 
Jurats en113 libre de nota-
ments en cartes .XXXIX. 

Fo venut per en Pere 
Çabater, segons que dona 
compta ensemps de lo 
dessus scrit.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Vilalonga, mer-
cader ciutedan de Malorques, e són per preu de 
.CCCXXXX. quarteres de forment que, per ordina-
ció del nobla mosèn n’Olfo de Pròxida, gouernador, 
e dels Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats, 
los honrats Jurats an comprades del demunt dit Pere 
de Vilalonga, sgordant la pocha cantitat de forment 
qui era en la Ciutat e Regna, con fos hordanat que 
del forment qui ych era non fos donat alcun sinó tan 
solament a flaqueres, per tanir les places bastades de 
pan. A raó de .XXXVIII. sous la quartera, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der de’n Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XI. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  646 ll.

Messions, justes e mana-
ment e àpoqua.

E axí appar, segons que·s 
mostra atrás, en .XLVIII. 
cartes, a la data de 
.VIIImCCXLVIIII. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Johan Canals, corrador de 
Lauant, los quals los honrats Jurats han tatxades per 
corradures e trebayls qu·a sostanguts per fer com-
prar als dits Jurats aquelles .Xm. quarteres de forment 
que compraran d’en Bernat Finestres, mercader de 
Malorques, e de n’Uguet Cantagril, mercader de Per-
penyà. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXVII. de juliol de l’any MCCCLXX quatre  3 ll.

112. Amb un signe de º, sobreposat.
113. Segueix en, superflu.
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Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat. 

E appar en la de-
nant fulla, a la data,114 
.IIImCXXXXII. lliures .X. 
sous, feta a·n Peró Bron-
do, per raó de la compra 
del dit forment. 

Hoc encara, en la prime-
ra data de la present fulla, 
feta a·n Pere de Monjar-
dí, del forment qu·in fo 
comprat appar, com foren 
.CCCCXXX. quarteres.

Ítem, axí matex en 
la115 de la .XLVIII., de les 
.DCCCLIII. quarteres de 
forment qui foren com-
prades del pànfil d’en Nar-
bonès. 

Ítem, auem pegat a·n Thomàs Bondutxo, comp-
tador de la inposició de la mercaderia, .LII. lliures 
.VII. sous .VI. diners e són per inposició d’aquelles 
.IImDXIIII. quarteres de forment que·ls honrats Ju-
rats compraran d’en Peró Brondo per obs de la Uni-
uersitat, a raó de .XXV. sous la quartera, lo preu de 
les quals munta .IIImCXLII. lliures .X. sous. E més 
li auem pegat .LVII. lliures .XVI. sous .IIII. diners e 
són imposició d’aquelles IImDCCCXC una quarteres 
les quals lo dit Pere auia ja uanudes, a raó de .XXI-
III. sous la quartera; com axí fos en couinensa, com 
los honrats Jurats li comptaran les dites .IImDXIIII. 
quarteres de forment que·lls daguessen pegar la 
inposició de les .IImDCCCXC. quarteres les quals 
per lo dit petró Brondo eran ja estades vanudes. 
E més, li auem pegat .XXII. lliures .IIII. sous .VII. 
diners e són per inposició d’aquelles .DCCCLIII. 
quarteres de forment les quals, per manament del 
senyor Gouernador, foren descarragades, a instància 
dels dits Jurats, del pànfill d’en Narbonès, per preu 
de les quals li agem a pegar .MCCCXXXIII. lliures 
.XV. sous .X. diners. E més hauem pegat .V. lliures 
.XIII. sous .II. diners e són per la meytat de la inposi-
ció d’aquelles .DCLXVI. lliures .X. sous per les quals 
los dits Jurats comptaran d’en Pere de Munt Jardí, 
mercader de Trapana, .CCCCXXXVII. quarteres de 
forment, a raó de .XXXI. sous la quartera, con axí 
fos de couinensa que·ls dits Jurats daguessen pegar 
la meytat de la dita imposició. E axí munta per tot 
so que li auem pegat, con damunt apar. E d’aquesta 
paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me Tordera, notari de Malorques, feta a .XXVIII. de 
juliol de l’any MCCCLXX quatre  138 ll. 1 s. 7

x Suma  1.453 ll. 11 s. 7 

114. Segueix un espai en blanc.
115. Segueixen ± 10 espais il·legibles.
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49 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat. 
E són notades als dits 

missatgers en libra de no-
taments, en cartes .XLI., 
en compta d’en Pere de 
Gallinés.

Ítem, auem pegat a·n Johan Conieres, mercader de 
Malorques, e són per cambi de .CCCLXXVIIII. lliu-
res .III. sous .IIII. diners barchinonesos que·ls hon-
rats en Pere Safortesa e Simon Des Vales, axí con a 
misatgers de la Uniuersitat, an pres d’en Gabriell de 
Basers, mercader de Malorques. Lo qual cambi lo dit 
Gabriel auia pres d’en Pere de Roqua Crespa, cam-
biador de Barchinona, e assò per fer prouisió de gra 
prestament; per la qual prouisió los dits missatgers, 
entre les atres coses, són anats al senyor rey; sagons 
que per letra dels dits missatgers, feta en Barchinona 
a .XXIX. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII., la qual 
fo presentada a .II. d’agost del dit any, los honrats 
Jurats són stats sertificats. A raó de .XV. sous .II. 
diners barchinonesos per cascun reyal, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha feta en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XIIII. d’agost de l’any MCCCLXX quatre  500 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades al dit 
Jacme Daulesa en libre 
de notaments, en cartes 
.XLI., en compta d’en Pere 
de Gallinés.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Dauleza, mercader de 
Malorques, e són per cambi que·ls honrats Jurats an 
fet assí ab ell de .CLXXXXVII. lliures .XVII. sous 
.IIII. diners barchinonesos; les quals en Bernat Sa-
pila deu cumplir en Barchinona a·n Pere Saforteza o 
en Simon Des Valer, missatgers de la Uniuersitat, o 
en Pere de Galinés, síndich e procurador de la dita 
Uniuersita; lo qual cambi és stat fet per fer-na com-
prar gra en Catalunya. A raó de .XV. sous .X. diners 
barchinonesos per cacun reyal, muntan. E d’aquesta 
paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me de Tordera, notari de Malorques, feta a .XVII. 
d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  250 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

E són notades al dit 
Isach Faquim, en libre 
de notaments, en cartes 
.XLI., en compta d’en Pere 
de Gallinés.

Ítem, auem pegat a·n Issach Faquí, jueu de Malor-
ques, e són per cambi de .LXXIX. lliures .III. sous 
.IIII. diners de barchinonesos; les quals n’Estruch 
Masana, jueu, deu cumplir en Barchinona als de-
munt dits missatgers o als demunt dit Pere de Ga-
liners; lo qual cambi fo fet per fer comprar gra en 
Catalunya. A raó de .XV. sous .X. diners barchinone-
sos per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVII. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  100 ll.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

E són notades en libre 
de notaments, en cartes 
.XLI., al dit Johan de Nut-
xo, en compta d’en Pere de 
Gallinés.

Ítem, auem pegat a·n Johan de Nutxo, mercader de 
Malorques, e són per cambi de .CCXXXVII. lliures 
.X. sous barchinonesos que·ls honrats Jurats an fet 
assí ab ell; les quals en Johan de Cutxo deu donar 
en Barchinona a·n Pere Safortesa e Simon Des Valer, 
missatgers de la Uniuersitat, o en Pere de Galiners, 
procurador de la dita Uniuersitat; lo qual cambi fo 
fet per fer comprar gra en Catalunya. A raó de .XV. 
sous .X. diners barchinonesos, muntan. E d’aques-
ta paga a fer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XVIII. 
d’agost de l’any MCCCLXX quatre  300 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades en libre 
de notaments .XLI. al dit 
Pere , en compta d’en Pere 
de Gallinés.

Ítem, auem pegat a·n Pere Saroqua, mercader de 
Malorques, e són per cambi de .CCXXXVII. lliures 
.X. sous barchinonesos que·ls honrats Jurats an fet 
assí ab ell; les quals a·n Ffrancesch Reura, mercader 
de Barchinona, deu complir en Barchinona als de-
munt dits missatgers o al dit Pere de Galinés; lo qual 
cambi fo fet per fer comprar gra en Catalunya. A raó 
de .XV. sous .X. diners barchinonesos per cascun re-
yal, muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XVIII. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  300 ll.

x Suma  1.450 ll.
50 r. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

E són notades al dit Gui-
llem Domingo, en libre 
de notaments, en cartes 
.XLI., en compta d’en Pere 
de Galiners.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Domingo, mercader 
de Malorques, e són per cambi de .CXLII. lliures  
.X. sous barchinonesos que·ls honrats Jurats an ffet 
assí ab ell; les quals en Guillemó Bofuy o en Johan 
Rouder deuen complir en Barchinona a·n Pere Sa-
fortesa e an Simon Des Valer, missatgers de la Uni-
uersitat, o en Pere de Galinés, síndich e procura-
dor de la dita Uniuersitat; lo qual cambi fo fet per 
comprar-na forment en Catalunya per obs d’aquesta 
Uniuersitat. A raó de .XV. sous .X. diners barchino-
nesos per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XVIII. d’agost de 
l’any MCCCLXX quatre 180 ll.
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Manament dels Jurats e 
àpoqua de la dita quanti-
tat.

E són posades en libre 
de notaments, en compta 
del dit Pere Net, qui deu 
mostrar si a complit lo dit 
cambi , en cartes .XLI., en 
compta d’en Pere de Gali-
ners.

Ítem, auem pegat a·n Pere Net, mercader de Ma-
lorques, e són per cambi que·ls honrats Jurats an fet 
assí ab ell de .CLVIII. lliures .VI. sous .VIII. diners 
barchinonesos que·n Johan Ses Anases, mercader de 
Barchinona, deu complir en Barchinona als demunt 
dits missatgers o al demunt dit Pere de Galinés; lo 
qual cambi fo fet per comprar gra en Catalunya per 
obs d’aquesta Uniuersitat. A raó de .XV. sous .X. 
diners barchinonesos per cascun reyal muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.XVIIII. d’agost de l’any MCCCLXX quatre  200 ll.

Manament dels Jurats e 
àpoqua e alberà d’en Gui-
llem Peris.

E són notades les .LXXVI.  
lliures als dits Jurats, en 
cartes.XXXIX. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Duran, mestra d’axa, 
.LXXVI. lliures e són per preu de .XL. quarteres de 
forment que·ls honrats Jurats n’an comprades per 
obs de la Uniuersitat, a raó de .XXXVIII. sous la 
quartera. E més li pegam .III. lliures e són per ajuda 
de .XXX. quarteres de forment les quals ich a apor-
tades de Castellamar de la illa de Sicília, ab la barqua 
de n’Arnau Dalmau, de Malorques; segons que, per 
albaran d’en Guillem Peris, ordonat a ueura masurar 
lo forment qui ych ven estranger, los dits Jurats són 
estats certificats. Munta per tot so que li auem pegat. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.V. d’agost de l’any MCCCLXX quatre  79 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E appar, per couinença 
feta entre los mercaders 
de la Ciutat, que·ls nòlits 
pagaue la Ciutat.

Ítem, auem pegat a n’Antich de Cazanoua, petró de 
leny de Barchinona, e són per nolit d’aquell hordi lo 
qual aporta ab lo seu leny en Malorqua, e lo qual auia 
carregat a la Torra d’en Barra. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .II. de satembre de l’any 
MCCCLXX quatre  22 ll. 10 s.

Són-li notades, en cartes 
.LII. 

Manament dels Jurats e 
àpoqua de la dita quanti-
tat. 

Ítem, auem pegat a·n Guillem Joli, mercader de 
Malorques, e són per la meytat del guany d’aquelles 
.IIm. lliures les quals lo dit Guillem, en les parts de 
Catalunya e d’Aragó, ab concell dels honrats missat-
gers qui en Barchinona són, deu esmersar en for-
ment, en nom de la Uniuersitat, vinent lo dit gra a 
risch e a perill seu fins que sia en Malorques des-
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E és cert que lo dit Gui-
llem Joli anà en Catalunya 
e feu esmers, e per ell ne 
donà compta en Pere 
Pont.

carregat. E la Uniuersitat és li tanguda de donar .III. 
sous per lliura de guany de tot so que·l dit gra costarà 
descarragat en Malorques, segons que·n la couinen-
sa daquèn feta, a .V. de satembra l’any .MCCCLXX.
quatre, largament és contengut. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .VI. de satembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.  150 ll.

x Suma  631 ll. 10 s.
50 v. .MCCCLXXIIII.

Són-les notades, en car-
tes .LII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat de .CCC. 
lliures. 

E és cert que, a raó [de] 
certs capítols que·ls foran 
donats per los Jurats, de-
uien esmerçar e esmer-
çaren, e donà’ls compta 
del dit fet per ells en Pere 
Pont.

Ítem, auem pegat a·n Fferrer de Comelles, Gillem 
Pont e Arnau Net, mercaders de Malorques, e són per 
la meytat d’aquelles .DC. lliures les quals los demunt 
anomanats deuen auer, entre ajuda e guany, d’aque-
lles .IIIIm. lliures les quals an promès e són tenguts 
d’esmersar en forment e en ordi en les parts de Ca-
talunya e d’Aragó, ab concell dels honrats missatgers 
de Malorques qui ara són en Barchinona. Lo qual 
forment e ordi deu vanir en Malorqua a lur risch e·n 
perill fins que sia así descarregat, segons que·n les 
couinenses daquèn fetes largament és contengut. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.VII. de satembra de l’any MCCCLXX quatre  300 ll.

Són-li notades, en cartes 
.LII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E semblantment que en  
la propdita data lo dit 
Pere, ensemps ab ell, ço 
és, ab en Lorens Nebot, 
donaren compta e raó del 
dit fet.

Ítem, auem pegat a·n Lorens Nebot, mercader de 
Malorques, e són per la meytat de .CCC. lliures les 
quals deu auer, entre ajuda e guany, d’aquelles .IIm. 
lliures les quals a promès de smersar en forment e en 
ordi en les parts de Catalunya e d’Aragó, ab concell 
dels honrats missatgers de Malorques qui ara són en 
Barchinona. Lo qual forment e ordi deu vanir a lur 
risch e a uentura fins que sia assi descarregat, segons 
que·n les couinenses daquèn fetes largament és con-
tengut. E d’aquesta paga a fer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .VIIII. de satembra de l’any MCCCLXX 
quatre  150 ll.

Manament e àpoques .II. 
de la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Johan e a·n Ffrancesch 
Scuder, perayres mercaders, en certa cantitat de 
forment lo qual es vangut ab la nau de n’Andreu
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E són notades als Jurats 
del present any en libre 
de notaments, en cartes 
.XXXIX.

Alegre e d’en Bernat Joncar; e són per .CCCXXXIII. 
quarteres [e] miga de forment que·ls honrats Jurats 
n’an comprades a obs de la Uniuersitat, per sacórrer 
a la gran necessitat qui era en la Ciutat; qui, a raó de 
.LXIII. sous la quartera meyns de la ajuda, munta. 
La qual moneda los auem pegada entre .II. pagues.  
E d’aquesta paga a ffer agem .II. albarans e .II. 
àpoches en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, fetes.  1.050 ll. 10 s. 6

Manament dels Jurats e 
àpoqua de la dita quanti-
tat.

E són notades als dits 
Jurats, en cartes .XXXIX.

Ítem, auem pegat a·n Pere Alamany, mariner, e són 
per preu de .XXX. quarteres de forment que·ls hon-
rats Jurats n’an comprades per obs de la Uniuersitat, 
per socórrer a la gran necessitat de vituales qui és en 
la Ciutat e regna de Malorques. A raó de .LXIII. sous 
la quartera menys de la ajuda, muntan. E d’aquesta 
paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me de Tordera, notari de Malorques, feta a .XIII. de 
satembra de l’any MCCCLXX quatre  94 ll. 10 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades als dits Ju-
rats en libre de notaments, 
en [cartes] .XXXIX.

Ítem, auem pegat a·n Fferrer Raüll, mariner, e 
són per preu e ualor de .CXV. quarteres de forment  
que·ls honrats Jurats n’an comprades per obs de la 
Uniuersitat, per sacórrer a la gran necessitat de vitu-
ales qui era en la Ciutat e regna de Malorques. A raó 
de .LXIII. sous la quartera menys de la ajuda, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XIII. de satembra de l’any MCCCLXX quatre  362 ll. 5 s.

x Suma  1.957 ll. 5 s. 6
51 r. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades als Jurats 
del present any en libre 
de notaments, en cartes 
.XXXIX.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Robí e Ffrancesc Des 
Pug e són per preu e ualor d’aquelles .CCVIIII.116 
quarteres de forment que·ls honrats Jurats n’an 
comprades per obs de la Uniuersitat, per sacórrer a 
la gran e extrema nacessitat de vituales qui és en la 
Ciutat e regna de Malorques. A raó de .LXIII. sous 
la quartera menys de la ajuda, muntan. E d’aques-
ta paga a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XIII. de 
satembra de l’any MCCCLXX quatre  658 ll. 7 s.

116. Amb un signe de º sobreposat.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

E són notades als dits Ju-
rats en libre de notaments, 
en cartes .XXXIX.

Ítem, auem pegat a n’Andreu Alegra, petró de nau, 
e són per preu e ualor de .CLXXXII. quarteres .II. 
barcelles de forment que·ls honrats Jurats n’an com-
prades, per sacórrer a la gran e extrema nacessitat de 
vituales qui és en la Ciutat e regna de Malorques. A 
raó de .LX. sous la quartera menys de la ajuda, mun-
tan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XV. de satembra de l’any .MCCCLXXIIII.  547 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades als Jurats 
en libre de notaments, en 
cartes .XXXIX.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Joncar, patró de nau, 
e són per preu e ualor de .XXIII. quarteres .V. barce-
les de forment que·ls honrats Jurats n’an comprades, 
per sacórrer a la gran e extrema necessitat de vituales 
qui és en la Ciutat e regna de Malorques. A raó de 
.LX. sous la quartera, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta ha .XV. de satembra de 
l’any MCCCLXX quatre  71 ll. 10 s.

Manament e àpoqua.
E són notades als Jurats 

en libre de notaments, en 
cartes .XXXIX.

Ítem, auem pegat a·n Pere Ventanes, mariner, e són 
per preu e ualor de .III. quarteres de forment que·ls 
honrats Jurats n’an comprades, per sacórrer a la gran 
e extrema nacessitat de vituales qui és en la Ciutat e 
regna de Malorques. A raó de .LX. sous la quartera, 
muntan. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XV. de satembra de l’any MCCCLXX-
quatre  9117 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

E són notades als Jurats 
del present any en libre 
de notaments, en cartes 
.XXXIX.

Ítem, auem pegat a·n Miquel Colom, payer, e són 
per preu e ualor d’aquelles .XXV. quarteres de for-
ment que·ls honrats Jurats n’an comprades, per 
sacórrer a la gran e extrema necessitat de vituales 
qui és en la Ciutat e regna de Malorques. A raó de 
.LXIII. sous la quartera menys de la ajuda, muntan.  
E d’aquesta paga a fer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XVI. de satembra de l’any MCCCLXX quatre  78 ll. 15 s.

117. Amb un signe de º sobreposat.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

E és cert, segons compta 
donat per en Guillem Do-
mingo, que donà de la dita 
raó e a cautela.

Són notades en libre de 
notaments, en cartes .LII.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Domingo, mercader 
de Malorques, e són per la meytat d’aquelles .CL. 
lliures que deu auer, entre ajuda e guany, d’aquelles 
.M. lliures les quals a promès de smersar en forment 
e en ordi en les parts de Catalunya e d’Aragó, ab con-
çell dels honrats missatgers de Malorques qui ara 
són en Barchinona. Lo qual forment e ordi deu vanir 
a perill e a risch seu fins que sia en Malorques des-
carregat, segons que·n les couinenses daquèn fetes 
largament és contengut. E d’aquesta paga a ffer agem 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XVI. de satembra de l’any 
MCCCLXX quatre  75 ll.

x Suma  1.439 ll. 12 s.
51 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades als Jurats 
del present any, en cartes 
del libre de notaments 
.XXXIX.

Ítem, auem pegat a·n Johan Sunyer, ciutedan de 
Malorques, e són per preu e ualor de .CCLIII. quar-
teres .V. barcelles de forment que·ls honrats Jurats 
n’an comprades per obs de la Uniuersitat, per sacór-
rer e ajudar a la gran e extrema nacessitat de vituales 
qui és en la Ciutat e regna de Malorques. A raó de 
.LX. sous la quartera menys de la ajuda, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XVIII. de satembra de l’any MCCCLXX quatre. 
Uench ab la nau de n’Alegra118  761 ll. 10 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades als Jurats 
del present any en libre 
de notaments en cartes 
.XXXIX.

Ítem, auem pegat a·n Johan Sunyer, ciutedan de 
Malorques, e són per preu e ualor de .C. quarteres 
d’ordi que·ls honrats Jurats n’an comprades per obs 
de la Uniuersitat, per sacórrer a la gran e extrema 
necessitat de vituales qui és en la Ciutat e regna de 
Malorques. A raó de .XL. sous per cascuna quartera, 
muntan. E d’aquesta paga a fer agem albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
qua, feta a .XVIII. de satembra de l’any .MCCCLXX.
quatre Uench ab la dita nau d’en Alegra119  200 ll.

118. Text anotat posteriorment per una altra mà.
119. Text anotat posteriorment per una altra mà.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades als Jurats 
del present any en cartes 
del libre de notaments, en 
cartes .XXXIX.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Des Camps, mer-
cader de Malorques, e són per preu e ualor de .C. 
quarteres .III. barceles de forment que·ls honrats Ju-
rats n’an comprades per obs de la Uniuersitat, per 
sacórrer a la gran e extrema necessitat de vituales 
qui és en la Ciutat e regna de Malorques. A raó de 
.LX. sous la quartera menys de la ajuda, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XIX. de satembra de l’any MCCCLXX quatre 

Uench ab la nau de n’Alegra120  301 ll. 10 s.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a n’Alissa Vidal, jueu corredor, e 

són per corradures de .CCCC. quarteres de forment 
que·ls honrats Jurats compraran per man sua d’en 
Pere de Mont Jardí, mercader de Trapana. E per cor-
radures de .D. reyals d’or que·n manleuaran sobra pa-
nyores d’argent per spatxar la galiota d’en Berenguer 
Donat, la qual era assí armada per anar sercar vaxells 
qui fossen carregats per fer-los vanir assí descarre-
gar. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXXI. d’agost de l’any MCCCLXX quatre  2 ll. 17 s. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E és cert que·l dit Antoni 
fa reebuda d’aquelles, en 
primera carta del compta 
per ell donat.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Sagranada, ciutedan 
de Malorques, e són per diuerses masions qu·a a ffer 
en enbotigar lo forment lo qual ten per la Uniuersi-
tat, e per moltes altres masions les quals sa couen-
dran a fer per raó del dit forment. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .VII. de satem-
bra de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll. 

Manament dels Jurats e 
àpoqua de la dita quanti-
tat. 

E són notades als dits 
Jurats del present any en 
libre de notaments, en 
cartes .XL.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Sadorní, scriuà de la 
nau de n’Andreu Alegra e d’en Bernat Joncar, e són 
per preu e ualor de .LXXXV. quarteres de forment 
que·ls honrats Jurats n’an comprades; les quals són 
stades del screx qui s’es trobat en lo forment qui és 
vangut en la dita nau, so és: .LXV. quarteres, e les 
.XX. són del dit scriuà. A raó de .LXIII. sous la quar-
tera menys de la ajuda, muntan. E d’aquesta paga a 
ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XXVIII. de satem-
bra de l’any .MCCCLXXIIII.  267 ll. 15 s. 

x Suma 1.483121 ll. 12 s.

120. Text anotat posteriorment per una altra mà. 
121. Hi ha signe sobreposat º.
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52 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
E122 letra d’en Guillem 

Peris, qui fa fe que aytant 
era.

E123 letra del faedor d’en 
Jacme Thomàs que comp-
ta que aytan és.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Creus, petró de bar-
cha de Barchinona, e són per nòlit de .CXLVII. mi-
geres d’ordi, de masura de Terragona, les quals ich 
a aportades de la Torra d’en Barra, segons que, per 
letra d’en Jacme Rossell, macip d’en Jacme Thomàs, 
los honrats Jurats són stats certificats, e encara per 
albaran d’en Guillem Peris e d’en Romà Janouer, hor-
donats a rebra lo gra stranger. A raó de .I. sou .VI. 
diners per migera, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .XXX. de satembra de 
l’any .MCCCLXX. quatre  11 ll. 0 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

 E letra d’en Pere de Ga-
llinés, qui fa menció com 
en Jacme Tomàs hauia 
pres sobre ell lo dit cambi 
per fer esmers de gra; per 
què són notades al dit Jac-
me Tomàs, en libre de no-
taments, en cartes .XLI.., 
en compta del dit Pere de 
Galliners.

Ítem, auem pegat a·n Pere Rosser, mercader de 
Barchinona, e són per cambi de .CCCLXXVII. lliu-
res .I. sou .VIII. diners de barchinonesos que·n Pere 
de Galinés, mercader de Barchinona, axí con a sín-
dich e a procurador d’aquesta Uniuersitat, a pres, en 
Barchinona, d’en Pere Brunet e Pere Proensal per pe-
gar alcun cambi que·n Jacme Thomàs, mercader de 
Malorque, auia pres sobra lo dit Pere de Galiners per 
compra gra a obs d’aquesta Uniuersitat; segons que, 
per letra del dit Pere de Galinés, feta en Barchinona 
a .XII. de satembra de l’any .MCCCLXX. quatre, la 
qual fo presentada a .XVI. del dit mes e any, los hon-
rats Jurats son stats certificats. A raó de .XV. sous .I. 
diner de barchinonesos per cascun reyal, muntan. E 
d’aquesta paga a fer agem albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.III. de vuytubri de l’any MCCCLXX quatre  500 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Pere de Pug Despí, petró de 
barcha de Barchinona, e són per nòlit de tot aquell 
forment qu·a aportat de la Torra d’en Barra, lo qual 
era de la Uniuersitat e dal qual era noliagat escar. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .III. de vuytubri de l’any MCCCLXX quatre  22 ll.

122. Al manuscrit a.
123. Al manuscrit a.
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Manament dels Jurats e 
àpoqua de la dita quanti-
tat.

E són notades als Jurats 
del present any en libre 
de notaments en[cartes] 
.XXXIX.

Ítem, auem pegat a·n Juceff Faquí, Maimon Fa-
rag e Ayon Netgar, jueus sacrataris de la Algama 
dels jueus de Malorques, e són per preu e ualor de 
.CCCLXXXV. quarteres de forment les quals los 
honrats Jurats n’an comprades per obs de la Uniuer-
sitat d’aquell qui uench ab la nau de n’Andreu Alegra 
e d’en Bernat Joncar, per sacorrer a la gran e extre-
ma necessitat de vituales qui en la Ciutat e regne 
de Malorques era. A raó de .LVIII. sous la quartera 
menys de la ajuda, muntan. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .III. de vuytubri de l’any 
MCCCLXX quatre  1.116 ll. 10 s.

Fo cobrat lo mandament 
e àpoqua de la dita quan-
titat. 

E és cert que del dit for-
ment se feu bescuit obs de 
les galeas.

Ítem, auem pegat a·n Pere Torrella, rector de la 
sgleya de Madona Sancta Eulàlia de la Ciutat, e són 
per preu de .XL. quartera de forment que·ls honrats 
Jurats n’an comprades e fetes vanir d’Alcúdia, per 
fer bescuyt per obs de les .II. galeas, les quals presta-
ment sa són armades en Malorques per anar sercar 
vituales. A raó de .XXXX. sous la quartera, muntan. 
E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXVIIII. de vuytubri de l’any MCCCLXX quatre  80 ll.

x Suma 1.729 ll. 10 s. 6
52 v. .MCCCLXXIIII.

Hauí manament dels Ju-
rats qui fa menciò de tot lo 
fet, e àpoqua del dit Ber-
nat de la dita quantitat.

 

Ítem, auem pegat a·n Bernat Vergili, de Muntuhiri, 
e són a compliment de paga de .CCCLXVIIII. lliu-
res .XVIIII. sous .VI. diners que li eran degudes per 
.CXIIII. quarteres .V. barcelles .IIII. almuts de for-
ment que·ls honrats Jurats n’an comprades, a raó de 
.L. sous la quartera; e per .LV. quarteres .III. berceles 
d’ordi que·ls dits Jurats na compraran, a raó de .XXX. 
sous la quartera. Lo qual forment e ordi los dits Ju-
rats na compraran per la gran e extrema nacessitat 
de vituales qui és en la Ciutat. E per so, con lo dit 
forment e ordi és stat pestat e donat a menjar al po-
bla, so és: lo forment, a raó de .XL. sous, e l’ordi, a 
raó de .XXV. sous la quartera, no maten en compta 
sinó tan solament so que més a costat que les flaque-
res no l’an pestat. E per so con lo dit Bernat Vergili 
uolia auer del dit forment .LX. sous de la quartera e 
del hordi .XXXV. sous, per so con era del delma del
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Senyor Rey; e lo dit Bernat Vergili, ab gran istància, 
raquerís e demanàs lo senyor gouernador que sobra 
assò li fes justicia, e duptant que per iustícia lo dit 
Bernat no obtangés so que demanava. Esgordant que 
vuy val forment .XC. sous la quartera, fo volentat del 
dit nobla senyor gouernador e d’alscuns pròmens so-
bra la prouisió del gra hordonats, migensant alscu-
nes persones qui s’i entreposaran per ben de la cosa 
pòbliqua, auinentaran-nos ab ell als fors demunt 
dits; so és: de .LV. sous la quartera de forment e de 
.XXX. sous la quartera d’ordi. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta ha .XII. de vuytubri de 
l’any MCCCLXX quatre  69 ll. 19 s. 6

Fo cobrat lo manament 
dels Jurats e àpoqua de les 
dites .LXXXX. lliures.

E són notades als dits Ju-
rats en libre de notaments, 
en cartes .XL. 

Ítem, auem pegat a·n Guillem Betnàsser, ciutedan 
de Malorques, e són per preu de .XVIII. quarteres de 
toseta, les quals, per forsa, los honrats Jurats li feran 
traura de casa sua per donar a pestar a les flaqueres, 
per la gran e extrema nacessitat de vituales qui en la 
Ciutat e regna de Malorques era. Lo qual fo stimada, 
per lo nobla senyor Gouernador e per los Jurats e per 
la major part dels pròmens sobra la prouisió del gra 
hordonats, a raó de .C. sous la quartera, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XX. de vuytubri de l’any MCCCLXX quatre  90 ll. 

Manament dels Jurats e 
àpoqua de la dita quanti-
tat. 

E fo lo ordi que ab lo 
dit leny uench, segons lo 
compta de n’Anthoni Sa-
granada, en cartes .III., 
.CCCCXXVIII. quarteres  
.I. barcella; e forment, 
.XIII. quarteres .III. bar-
celles.

Ítem, auem pegat a·n Johan de Conieres, procura-
dor d’en Pere Safortesa, e són per cambi de .LXVI. 
lliures .VIII. sous .X. diners barchinonesos les quals 
en Gabriel de Basers, factor del dit Pere, prestà en 
spatxament d’aquell càrrech d’ordi qui l’altre jorn124 
ich fo tremés de la Torra d’en Barra, ab lo leny de 
n’Antoni de Cazanoua. Lo qual hordi fo assí des-
carregat e prés a mà de la Uniuersitat e uanut per 
n’Anthoni Sagranada, qui d’aquell deu donar comp-
ta e raó a la Uniuersitat. A raó de .XV. sous barchi-
nonesos per cascun reyal, muntan. E d’aquesta paga 
a ffer agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .III. de noembre 
de l’any MCCCLXX quatre  88 ll. 11 s. 10

x Suma  248 ll. 11 s. 4

124. Segueix ich, ratllat.
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53 r. .MCCCLXXIIII.
Fo cobrat lo manament 

dels Jurats e àpoqua de la 
dita quantitat. 

E és cert que·l dit for-
ment fo pastat per bes-
cuyt, obs de les galeas 
noues qui foren fetes per 
la fam.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Bosay, argenter, e són 
per preu de .XV. quarteres de forment les quals los 
honrats Jurats an comprades e aquelles an donades 
a·n Bernat Miquel; en paga per tant d’aquelles .XXV. 
quarteres de forment les quals los prestà al comen-
sament per fer bescuyt a les galeres armades per la 
Uniuersitat per anar sercar prestament vituales, per 
la gran minua e carestia que en la dita Ciutat era de 
vituales. A raó de .XC. sous la quartera, muntan. E 
d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XX. de noembre de l’any MCCCLXX quatre  67 ll. 10 s.

Fo cobrat l’albarà dels 
Jurats e àpoqua de la dita 
quantitat de .CCCLXXXI-
VIII. sous. 

E lo dit forment fo, en-
semps ab l’ordi, uenut per 
n’Anthoni Sagranada, se- 
gons que appar en son 
compta.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Des Clapés, merca-
der de Malorques, e són en paga per tant d’aquelles 
.CCLXX. quarteres .V. barceles de forment que·ls 
honrats Jurats na compraran, per obs de la Uniuer-
sitat, a raó de .IIII. lliures .XII. sous la quartera ab la 
ajuda, e d’aquelles .CCCXXXVI. quarteres .VI. bar-
celes d’ordi que·ls dits Jurats na compraran, a raó de 
.LI. sous la quartera ab la ajuda, con lo sobrapus li sia 
stat pegat per n’Anthoni Sagranada, qui rebé lo dit 
gra. E d’aquesta paga a ffer agem albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXVIII. de noembre de l’any MCCCLXX  
quatre  381 ll. 8 s. 8

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E del dit blat fa reebuda 
n’Anthoni Sagranada, qui 
fo ordonat a reebre’l, e del 
qual ha donat compta.

Ítem, auem pegat a·n Pere Amat, patró de leny de 
Barchinona, e són per nòlit de .CXXXX. quarteres 
d’ordi e de .XXVIII. quarteres de forment, les quals, 
l’altre jorn, hich aportà de la Torra d’en Barra. E són 
per part d’aquelles .XXIII. lliures que deuia auer de 
nòlit, con lo romanent pertanyia a pegar a·n Bernat 
Des Clapés per huna partida del càrrech qui era seu. 
E agem-na albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XI. de daembra 
de l’any .MCCCLXXIIII.  13 ll. 5 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

 

Ítem, auem pegat a·n Bernat Des Camps, mercader 
ciutedan de Malorques, e són per salari e satisfac-
ció dels trebayls que a sostanguts en vendra, rebra 
e ragir e fer palagar aquelles .XIIIIm. quarteres o en
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Sobre la dita data, per 
ço com apparia ésser,125 fo 
prouehit, per suma dade o 
declaració, per los honrats 
en n’Uguet Borrassà, Pera 
Martí, Guillem Guitard, 
dada a .IX. de mars de 
.MCCCLXXXI., continu-
ada en libre extraordinari 
de l’offici.

torn de forment e hordi que lo dit Bernat, ensemps 
ab en Lorens Garriga, an rebudes per la Uniuersi-
tat, axí per la compra que la Uniuersitat d’en Bernat 
Finestres e d’en Uguet Cantagrill, axí con a procura-
dós d’en Ramon Seragut, mercader de Perpenyà, con 
d’altres cantitats de forment e d’ordi que muntan a 
les dites .XIIIIm. quarteres pessades. E jacsasia que 
los demunt dits Bernat Des Camps e Lorens Sagar-
riga poguessen demenar .I. per santenar de vana-
dures e una quartera per centenar de minua. E més, 
sgordant que lo forment d’en Canta Grill, qui eran 
en torn .IXm. quartera, sa picaua e·s consumava, con 
fos gra vey, e era vangut en lo temps de juny e de 
juliol, que feya grans calós, no an donada minua, ans 
han donat screx. E que, entre rebra, donar recapta 
e endressa al dit forment e en cobrar los deutes qui 
eran degats e en trebalar un mesos passats, fo aor-
donat per los honrats mosèn Arnau Serdó, Bernat 
Sagranada e misser Guillem Guerau, Maymon Peris 
e Nicolau Coha, en l’any present mustasaff de la Ciu-
tat, pròmens a hordonats a tatxar lo dit salari, que a 
cascun dels demnut dits fossen donades .C. lliures 
per les demunt dites rahons, holtra aquelles .XL. lliu-
res que·n Romà Janouer auia reebudes 

x Suma  462126 ll. 3 s. 8
53 v. .MCCCLXXIIII.

e li eran stades pegades, per so con era stat coad-
jutor en rebra e en vendra lo dit forment dels dits 
Bernat e Lorens, con, atesa la veritar del fet, molt 
més n’apertanyia, segons que és acostumat de donar 
als venadós qui venen lo forment a la quartera dels 
mercaders qui hich aportan forment per vendra a les 
botiges de la dita quartera. E d’aquesta paga a ffer 
agem albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XIIII. de daembre 
de l’any .MCCCLXX.  100 ll. 

125. Segueixen ± 8 espais il·legibles.
126. Amb un signe de º sopreposat.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Lorens Sagarriga, mercader 
ciutedan de Malorques, e són per sallari e satisfac-
ció dels trebayls qu·a sostanguts en reebra, uendra e 
ragir e fer palagar aquelles .XIIIIm. quarteres de for-
ment e d’ordi que·l dit Lorens Garriga, ensemps ab 
en Bernat Des Camps, an reebuda per la Uniuersitat, 
axí per ocasió d’aquella compra que la Uniuersitat 
feu d’en Bernat Finestres e de n’Uget Cantagrill, axí 
con a procuradós d’en Ramon Seragut, mercader de 
Perpenyià, con d’altres cantitats de forment e d’ordi, 
qui muntan a les dites .XIIIIm. quarteres pasades. E 
jacsasia que·ls demunt dits Lorens Garriga e Bernat 
Des Camps poguessen demanar .I. per santenar de 
vanudures e una quartera per santenar de minua. E 
més, esgordant que lo forment d’en Cantagrill, qui 
eran entorn .Xm. quartera sa picaua és consumaua, 
con fos gra vey e era vengut en lo temps de juny e 
de juliol que feya grans calors, no an donada minua, 
ans an donat screx. E que, entre reebra e donar re-
capte e andressa al dit forment e en cobrar los di-
nés qui eran degats, an trebalar .VII. mesos pasats, 
fo hordonat per los honrats mosèn n’Ernau Serdó, 
Bernat Sagranada, miser Guillem Guarau e Maymon 
Peris e Nicolau Coha, mostasaff en l’any present de 
la Uniuersitat, pròmens hordonats a tatxar lo dit sa-
lari, que a cascun dels demunt dits fossen donades 
.C. lliures per les demunt dites raons; oltra aquelles 
.XXXX. lliures que·n Romà Janouer auia reebudes 
[e] li eran estades pegades per so con era stat coadju-
tor en reebra e en vendra lo dit forment dels dits Lo-
rens e Bernat, con, atesa la veritat, més los n’apertan-
guera, segons que·s acostumat de donar als vanadós  
qui venen lo forment a la quartera dels mercaders 
qui aportan forment a uendra a les botiges de la 
quartera. E agem-na albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XIIII. de 
daembra de l’any MCCCLXX quatre  100 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Guillem Pont, mercader de 
Malorques, e són per preu e valor de .CCC. quarte-
res de forment les quals los honrats Jurats n’an com-
prades, per obs de fer bescuyt per les galeres qui en
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E és cert que les dites 
galeas foren armades, e fo 
lo segon viatge que feren, 
per què fo conuertit tot lo 
forment en fer bescuyt obs 
de les dites galeas qui·n  
despesiren molt més.

l’any present sa son armades per anar cerquar vitua-
les, e de les quals és capità l’onrat en Miquel Homs, 
donzell. A raó de .LXX. sous la quartera, muntan. E 
agem-na albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XXII. de daembre 
de l’any MCCCLXX quatre  1.050 ll.

x Suma  1.250 ll.

x x Suma maior que munta tot assò que·ls dits Clauaris 
an pegat a diuerses persones e són per forment que·ls  
Jurats n’auien comprat con encara per imposició e 
corredures e macions d’aquell, con encara per cam-
bis qui foren tremeses en Barchinona per comprar 
forment e hordi qui·s carregaua a la Torra d’en Barra, 
con encara per guany que mercaders na deuien auer 
qui n’i anauen comprar, segons que apar en .XII. su-
mes, qui són de .XLVIII. fins en .LIII.

Posam-les totes justades en .CXIIII. carta  26.015 ll. 10 s. 9

54 r. .MCCCLXXIIII.

Pegaments que auem fets a diuerses persones per raó de la prouisió del gra .g.

Restituí les comissions 
del Gouernador e dels Ju-
rats.

E lo manament dels Ju-
rats.

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Primerament, auem pegat a·n Bernat de Fontanes, 
ciutedan de Malorques, e són per masions e despeses 
e loguers de bèsties qu·a fets en .XII.127 jorns que·s 
anat, per hordinació del nobla senyor Gouernador 
e dels honrats Jurats, en alcunes parròquies de fora 
per fer cerqua en l’any proper pessat ha aut en les 
dites parròquies, e encara quant n’i roman a uendra, 
per so que·ls dits Jurats, auda planera informació de 
les dites coses, poguessen prouahir en lo fet del gra 
per prouisió del regna. E encara, més auant, és anat 
en les dites parròquies per fer la alecció dels Prò-
mens de Fora qui deuen vanir a concell, axí con tots 
anys és acostumat. E agem-na albarà e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .IIII. de fabrer de l’any MCCCLXX quatre  12 ll. 

127. II, sobreposat.
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Manament dels Jurats e 
àpoqua de la dita quanti-
tat.

E compta per menut.

Ítem, auem pegat a·n Johan Marí e a·n Ramon Bo-
uera, patrons de lauts, e són per nòlit dels dits .II. 
lauts ab .VIIII.128 persones qui anaran, per mana-
ment e hordinació del nobla senyor Gouernador e 
ab uolentat dels honrats Jurats, a les Iletes, ha una 
coqua d’en Barthomeu Fanera qu·y auia, la qual era 
carregada de gra, per saber lo dit gra de qui era ne si 
era gra soficiente ne bo, per so que la dita coqua en-
tràs en lo port de Malorques descarregar. E per so fo 
aordonat qu·y anasen .II. lauts ab les dites persones, 
per tal que alcunes de les dites persones romangue-
sen en la dita coqua fins que la hun dels dits lauts fos 
tornat ab mostra del dit forment e per lo dit senyor 
Gouernador e Jurats fos acordat si la dita coqua saria 
menada en la Ciutat per descarregar. Segons que·n 
lo compta daquèn ordonat per los dits patrons és 
contengut. E agem-na albarà e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .VIII. de 
fabrer de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 12 s.

Restituí les comissións e 
lo manament dels Jurats.

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan de Sent Johan, don-
zell ciutadà de Malorques, e són per totes masions e 
despeses e loguers de bèsties129 que ha fetes en .VIII. 
jorns que·s anat, per ordinació del nobla senyor Go-
uernador e dels honrats Jurats, en alscunes parrò-
quies de fora per fer la cerqua [de] quant forment en 
l’any proper pessat a haut en les dites parròquies, ne 
encara quant n’i roman a uendra, per so que, auda 
planera informació de les dites coses, los dits Jurats 
poguessen prouahir en lo fet del gra, per prouisió 
del dit regna. E més auant és anat en les dites parrò- 
quies per fer la alecció dels consalers dels pròmens 
de axí con tots anys és acostumat. E agem-na albaran 
e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .VIII. de fabrer de l’any MCCCLXX 
quatre  8 ll. 

x Suma  23 ll. 12 s.

128. Amb un signe de º sobreposat. 
129. Repeteix a continuació e loguers de bèsties.
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54 v. .MCCCLXXIIII.
Restituí les letras de les 

comissións que li foren 
fetes per lo Gouernador e 
per los Jurats. 

E lo manament dels Ju-
rats. 

I àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Des Portell, ciutedan 
de Malorques, e són per totes masions e despeses e 
loguers de bèsties qu·a fetes en .XVIII. jorns que·s 
anat, per hordinació del noble senyor Gouernador 
e dels honrats Jurats. en alscunes de les parròquies 
de fora per fer la cerqua [de] quant forment en l’any 
prop pasat a aut en les dites parròquies ni encara 
quant n’i roman a uendra; per so que, auda plane-
ra informació de les dites coses, los honrats Jurats 
poguesen prouahir en lo fet del gra, per la prouisió 
del regna. E més auant és anat en les dites parròqui-
es per fer la alecció dels consalers dels Pròmens de 
Fora, axí con tots anys és acostumat. E agem-na al-
baran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari 
de Malorques, feta a .XI. de fabrer de l’any de la Na-
tivitat de Nostre Senyor MCCCLXX quatre  18 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Bella, ciutedan de Ma-
lorques, e són entre salari e masions e loguers de 
bèsties de si e de hun seu macip, per .VII. jorns que·s 
anat en alcunes de les parròquies de fora, per hor-
dinació del nobla Gouernador e dels Jurats, per fer 
entrar en la Ciutat tot quant forment e hordi hi agès, 
per socórrer a la necessitat qui és en la Ciutat e illa 
de Malorques de vituales, jaquida prouisió a cascuna 
de les dites parròquies per tot juny primer vinent. E 
agem-na albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .VI. d’abril de l’any 
MCCCLXX quatre  7 ll.

Restituí la letra de la co-
missió del Gouernador.

E letra que portà de l’ofi-
cial, per raó dels clergues 
que deguessen secórrer de 
blats a la Ciutat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Des Portell, ciutedan 
de Malorques, e són entre salari e masions e loguers 
de bèsties de si e de son macip, per .XII. jorns que·s 
anat en alcuna de les parròquies de fora, per hor-
dinació del nobla Gouernador e dels Jurats, per fer 
vanir en la Ciutat tot quant forment e hordi hi agés, 
per socórrer a la gran necessitat de vituales qui era 
en la Ciutat e hila de Malorques, jaquida prouisió a 
les dites parròquies per tot juny primer vinent, .XII. 
lliures. E més hauem pegat les quals auia despeses en 
trametra saigs a diverses persones qui estaven luny 
de poblats e de les parròquies, en poder dels quals
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E l’albarà dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat.

auia alcuna cantitat de forment e d’ordi, per so que 
vanguessen aquell denunciar XVI sous .IIII.; munta 
per tot. E agem-na albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .X. d’abril 
de l’any MCCCLXX quatre  12 ll. 16 s. 4

Manament e àpoqua de 
.LCXVI. lliures .XIII. sous 
.IIII.

Ítem, auem pegat a·n Pere Johan, petró de leny 
armat apelat Sent Anthoni, e són per nòlit de .XL. 
jorns per los quals ha estat ab lo dit leny armat, ab 
.XXXIIII. persones, en les parts de Catalunya e de 
Manorqua e de Proensa, hon los honrats Jurats lo 
trameteran, segons que fo hordonat per lo nobla se-
nyor Gouernador e per los Pròmens sobra la proui-
sió del gra hordonats, per anar sercar vaxells qui fo-
sen carregats de gra e aquells fer vanir en Malorques 
descarregar, per la gran necessitat de vituales qui és 
en lo dit regna; los quals .XL. jorns comensà a seruir 
a .XVIII. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII., que pertí 
de Malorques, e fo tornat a .XXVII. de mag del dit 
any. A raó de .CC. lliures lo mes, muntan, los quals 
li donam entre .II. vegades. E agem-na .II. albarans 
e .II. àpoches en poder de Jacme Tordera, notari de 
Malorques, fetes  266 ll. 13 s. 4

x Suma  304 ll. 9 s. 8
55 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

.X. lliures.
Ítem, auem pegat a·n Barthomeu Ses Eres, ciutedan 

de Malorques, e són per salari de .XXXX. jorns per 
los quals ha estat, en lo leny armat d’en Pere Johan, 
en les parts de Manorqua de Catalunya e de Proensa, 
hon los honrats Jurats lo trameteran, amb uolentat 
del nobla mosèn n’Olfo de Pròxida, gouernador de 
Malorques, e dels Pròmens sobra la prouisió del gra 
hordonats, per anar sercar vaxells qui fossen carre-
gats de gra e aquells fes vanir en Malorques descar-
regar, per la gran necessitat de vituales qui és en lo 
dit regna. Los quals .XL. jorns comensaran de comp-
tar a .XVIII. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII., que 
pertí de Malorques, e fo tornat a .XXVII. de mag del 
dit any. A raó de .XX. sous lo jorn, muntan, les quals 
li pegam entre .II. pagues. E agem-na .II. albarans e 
.II. àpoques en poder de Jacme Tordera, notari de 
Malorques, fetes   40 ll. 
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Manament dels Jurats e 
àpoqua. 

E letra de la comissió del 
Gouernador.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Almanara, guardià 
del port, e són per salari de .XXX. jorns qu·a stat, 
ab hun laut, en les mars de Cabrera, de Calafiguera 
e del Cap de la Pera, ab comisió del nobla senyor 
Gouernador, per fer manament a tots los patrons de 
qualssauol[s] vaxells qui fossen carregats de gra que 
daguessen entrar en lo port de Malorques descarre-
gar, per la gran nacessitat de vituales qui és en lo dit 
regna, segons que·n les dites comisions del dit nobla 
senyor Gouernador és contengut. Los quals .XXX. 
jorns comensaran a contar a .XXVI. de marts de 
l’any .MCCCLXXIIII., que pertí de la Ciutat, e foren 
finits a .XXV. d’abril del dit any, que fo tornat. A raó 
de .X. sous lo jorn, muntan. E dona’ns albaran dels 
honrats Jurats e àpocha en poder de’n Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XXVII. d’abril de 
l’any .MCCCLXXIIII.  15 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Johan, barquer, e 
són per nòlit, salari e macions que li pertany e a fetes 
en .XXX. jorns qu·a stat ab lo seu laut armat, de .IIII. 
òmens, ensemps ab en Bernat Almanara, guardià 
del port, en les mars de Cabrera, de Cala Figuera e 
del Cap de la Pera, per les raons en lo capítol de-
munt pus prop scrit contengudes. Los quals .XXX. 
jorns comensaran a comptar a .XXVI. de marts, que 
pertí de la Ciutat, e foren finits a .XXV. d’abril del 
dit any, que fo tornat en Malorques. A raó de .XX. 
sous lo jorn, muntan. E dona’ns albaran dels honrats  
Jurats e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XXVII. d’abril de l’any 
.MCCCLXXIIII.  30 ll.

Manament dels Jurats. 
E àpoqua. 
E cauteles bastans per la 

dita data.

Ítem, auem pegat a·n Pere Guayta, ciutedan de Ma-
lorques, .XIII. lliures e són per salari de .XXVI. jorns 
qu·a stat en la illa de Manorqua, hon anà, per hordi-
nacion del nobla mosèn n’Olfo de Pròxida, gouerna-
dor en lo regna de Malorques, e dels honrats Jurats e 
Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats; per so 
que, ab hun laut armat lo qual ell noliagàs a Manor 
qua, stigés en les mars de Mahó per fer manament 
a tots los patrons de qualssauol[s] nauilis qui fossen 
carregats de gra que daguessen vanir en lo port de 
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Malorques descarregar, segons que·n les comisions 
per lo dit Gouernador al dit Pere fetes és contengut, 
a raó de .X. sous per jorn, quitis de nòlits de caualca-
dures e del dit laut que auia anoliagats. E més li auem 
pegat, per diuerses macions fetes per les dites raons, 
axí en noliagament del dit laut que noliagà per fer lo 
dit manament com logers de bèsties e nòlits per anar 
e tornar de Manorqua, segons

x Suma  85 ll.
55 v. .MCCCLXXIIII.

lo comta per ell donat, .XII. lliures .XIII. sous .VIII. 
diners. E axí munta tot so que li auem pegat. E do-
na’ns albaran dels honrats Jurats e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.VI. de mag de l’any MCCCLXX quatre  26 ll. 13 s. 8

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Guillem[?], mercader 
de Malorques, e són per salari de .XXVI. jorns que, 
per ordinació del nobla senyor Gouernador e dels 
Jurats e dels Pròmens sobra la prouisió del gra hor-
donats, ha estat, ensemps ab n’Anthoni Sagranada, a 
la Quartera, per partir lo forment e hordi axí strany 
con priuat qu·is vania a la dita Quartera, per so que·l 
dit gra, qui era en fort pocha cantitat, e la carestia, 
qui era gran, no·s pogués barregar. Lo qual salari 
li fon tatxat, esgordant los grans trebayls qu·a sos-
tanguts en compertir lo dit forment a barceseles e a 
miges quarteres. A raó de .V. sous lo jorn, muntan. E 
dona’ns albaran dels honrats Jurats e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XVI. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.

 

 6 ll. 10 s.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a mosèn Arnau Serdó, caualler, 

e són per salari e masions que·l dit mosèn n’Arnau a 
fetes e li pertanyen per .V. jorns qu·a estat en lo loch 
d’Alcódia, entre anar e uanir e estar alà; en lo qual 
loch los honrats Jurats lo trameteran, per hordinació 
del nobla senyor Gouernador e dels pròmens hordo-
nats sobra la prouisió del gra, per so con auien antés 
que·n lo port d’Alcódia auia arribada una nau d’en 
Jacme Holiuer, de Barchinona, qui era carregada de 
forment, per so que·l dit Arnau trachtàs e fes tot son
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poder de auer lo patró e l’escriuà e gran part de la 
companya de la dita nau, perquè la nau pogés auer 
per so que·entràs en lo port de Malorques descar-
regar; la qual nau no entrà dins lo port, mas feu la 
uia de Barchinona: E dona’ns albarà dels honrats 
Jurats e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXIIII. d’abril de l’any 
MCCCLXX quatre  5 ll. 10 s.

Manament dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Sagranada, mercader 
de Malorques, e són per salari de .XXVI. jorns que, 
per hordinació del nobla senyor Gouernador e dels 
Jurats e dels Pròmens sobra la prouisió del gra hor-
donats, ha estat, ensemps ab en Jacme Guillem[?], a 
la Quartera, per partir lo forment e ordi axí priuat 
con estrany qui·s vania a la Quartera, per so que·l dit 
gra, qui era en pocha cantitat, e la carestia, qui era 
gran, no·s pogués barregar. Lo qual salari li fo tatxat 
per los Jurats a raó de .V. sous lo jorn, esgordant los 
grans trebayls qu·a sostanguts en compertir lo dit 
forment a barcelles e a miges quarteres. E dona’ns 
albaran dels honrats Jurats e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .XVI. 
de mag de l’any MCCCLXX quatre  6 ll. 10 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Domingo de Caldes, mer-
cader de Malorques, .VI. lliures .X. sous e són per 
salari de .XXVI. jorns que, per ordinació del nobla 
senyor Gouernador e dels Jurats e dels Pròmens so-
bra la prouisió del gra hordonats, ha estat, ensemps 
ab en Johan Andreu, en lo Moll Nou, per partir lo 
forment e ordi axí estrany con priuat qui·s vania al 
dit Moll Nou, per so que·l dit gra, qui era en fort po-
qua cantitat, e la carestia, qui era gran, no·s pogués 
barragar. Lo qual salari

x Suma  45 ll. 3 s. 8
56 r. .MCCCLXXIIII.

li fo tatxat per los Jurats a raó de .V. sous per cas-
cun jorn, sgordant los grans trebayls qu·a sostanguts 
en conpertir lo dit forment a barcelles e a miges 
corteres. E més, li auem pegat una lliura deu sous, 
los quals los dits Jurats li an tatxades per diuerses 
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trabayls qu·a sostanguts en fer vendra aquelles 
.CCCLXX. quarteres de forment que, per necessitat 
de la terra, los dits Jurats prengueran de alscuns pro-
uensals qui·l vanien al moyl, a raó de .XXV. sous la 
quartera, e los dits Jurats an lo fet vendra, e abatudes 
masions assí auensades, .II. lliures .XIX. sous, segons 
lo compta per lo dit Domingo e Johan Andreu do-
nat. De la compra e uenda del qual forment no és 
stada feta entrada ne axida, per què munta so que 
li auem pegat per les raons dites. E dona’ns albaran 
dels dits Jurats e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XVIII. de mag de 
l’any MCCCLXX quatre  8 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Andreu, mercader de 
Malorques, e són per salari de .XXVI. jorns que, per 
hordinació del nobla senyor Gouernador e dels Ju-
rats e dels Pròmens sobra la prouisió del gra hor-
donats, ha stat, ensemps ab en Domingo de Caldes, 
en lo Moll Nou, per les raons en lo capítol demunt 
pus prop scrit contengudes. E dona’ns albaran dels 
dits Jurats e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVIIII. de mag de l’any 
MCCCLXX quatre  8 ll.

Manament e àpoqua de 
.CXXXXI. lliures .X. sous.

Ítem, altra àpoqua de 
.CCL. lliures, altre de .CC. 
lliures. 

Ítem, altre de .CC. lliu-
res. 

Ítem, altre de .C. lliures. 
E són en nombra de 

.DCCCXII. lliures .X. 
sous.

E són notades al dit Jac-
me Rocha, en libre de no-
taments, juntes .XLIII.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Roqua, scriuà de la ga-
liota d’en Berenguer Donat, la qual, per hordinació 
del nobla Gouernador e dels Jurats e dels Pròmens 
sobra la prouisió del gra hordonats, fo ordonat que 
s’armàs prestament per anar en Sicília e an Nàpols 
e an Plaga Romana, on anà per sercar vaxells qui 
fossen carregats de vituales e aquelles dagués en 
Malorques fer vanir descarregar. E són per pagar so 
que costà la companya e panatiga e altres forniments 
de la dita galiota, la qual cantitat li pegam entre .V. 
pagues, qui muntan. E dona’ns .V. albarans dels dits 
Jurats e .V. àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, fetes  891 ll. 10 s.
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Manament e àpoqua 
del dit Jacme Serra de 
.XXVII. lliures e altre de 
.XXX. lliures. 

E ha compliment la data.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Donat, patró de 
galiota, e a·n Jacme Serra, procurador seu, e són per 
nòlit de .LVII. jorns que la Uniuersitat, per hordi-
nació del nobla senyor Gouernador e dels Jurats e 
dels Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats, a 
tenguda la sua galiota armada; la qual fo comanada 
a n’Arnau Bazeya, ciutedan de Malorques, qui ab la 
dita galiota anà en les parts de Sicília e de Plaga Ro-
mana per sercar vituales, per la gran e extrema na-
cessitat de vituales qui en l’any present era en Ma-
lorques. Lo qual nòlit fo tan solament per lo buch 
de la dita galiota fornit, con les altres macions, pegà 
la Uniuersitat. Lo qual nòlit li donam entre .II. pa-
gues. E dona’ns .II. albarans dels honrats Jurats e .II. 
àpoches en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  57 ll.

x Suma  964 ll. 10 s.
56 v. .MCCCLXXIIII.
Manament dels Jurats 

e àpoqua de .VIII. lliures 
.IIII. sous.

Són a compliment de la 
dita quantitat.

E altre àpoqua de .XXX. 
lliures.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Saquintana, ciutedan 
de Malorques, .XIII. lliures e són per salari de .XIII. 
jorns que·stech en lo viatge que feu a Ualènsia, hon 
[ha] anat per hordinació del nobla mosèn n’Olffo 
de Pròxida, gouernador del regna de Malorques, e 
dels honrats Jurats e dels Pròmens sobra la proui-
sió del gra hordonats, per scusar denant lo senyor 
Duch e Jurats e Pròmens de València la Uniuersitat 
e mostrar les rahons per què no és stat carregat lo 
forment qu·y assí és stat descarregat del pàmfil d’en 
Narbonés, segons que per lo senyor duc era manat. 
E encara per endressar ab los dits Jurats de Valèn-
cia que les prouisions que·lls fan de les vituales no·ls 
sien tocades ne aquelles que nos facem no·ns sien 
enbargades. E més, li auem pegat .XXV. lliures .IIII. 
sous .VIIII. diners qu·a despeses, entre nòlit anant e 
tornant, e masions d’escriptures, segons lo compta 
per ell donat per manut, lo qual és stat examinat per 
los Pròmens en assò diputats. Munta per tot que li 
auem pegat entre .II. pagues. E dona’ns .II. albarans 
dels Jurats e .II. àpoches en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, fetes  38 ll. 4 s. 8



238 El “Llibre de dades e de rebudes”

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat de .XII. 
lliures. 

Ítem, altra àpoqua de 
.XV. lliures. 

Ítem, altre de .XXX. lliu-
res.

Per què és[?] compli-
ment de cauteles la dita 
data.

Ítem, auem pegat a n’Arbazeya, ciutedan de Ma-
lorques e són per salari e macions que li pertanyen 
per .LVII. jorns que·s anat per capità130 en la galiota 
d’en Berenguer Donat; la qual s’armà en Malorques 
per hordinació del nobla Gouernador e dels honrats 
Jurats e dels Pròmens sobra la prouisió del gra hor-
donats, per anar sercar vaxells qui fossen carregats 
de vitualles e aquelles dagués fer vanir en Malorques 
descarregar. A raó de .XX. sous lo jorn, muntan, les 
quals li donam entre .III. pagues. E dona’ns .III. alba-
rans dels honrats Jurats e .III. àpoques en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  57 ll.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Joli, mercader de 
Malorques, .II. lliures, e són per salari e masions de 
.II. jorns, a raó de .XX. sous lo jorns, per los quals 
stech, entre anar e estar e tornar del loch d’Alcódia, 
hon los honrats Jurats lo tremateran per fer entrar al 
port de Malorques una coqua qui era d’en Matheu 
Gelat, de Barchinona, qui era en lo port d’Alcódia, 
la qual sa deya que anaua descarregar en València. E 
més, li pegan .XIIII. sous per loguer de .IIII. òmens 
que més en la dita coqua, per manament del senyor 
Gouernador, e altres macions que féu en lo dit loch 
d’Alcódia per raó de la dita coqua. Munta so que li 
pegam. E dona’ns alberan dels honrats Jurats e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .V. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 14 s. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades al dit Ar-
baseya en libre de nota-
ments, en cartes .XLIII. 

Ítem, auem pegat a n’Arnau Bazeyia, capità de la ga-
liota d’en Berenguer Donat, la qual és stada armada 
per la Uniuersitat per anar e fer alscunes prouisions 
necessàries per auer gra, E les quals lo dit Arnau s’en 
deu aportar, ab la dita galiota, en Castell de Càler 
per fer armar a .II. mesos la galera d’en Pere Bernat, 
per anar sercar, ensemps ab la dita galiota, vaxells 
qui sien carregats de gra e, per grat o per forsa, fer 
vanir en Malorques descarregar, segons que per lo 
nobla senyor Gouernador e per los Jurats e Pròmens 
sobra la prouisió del gra hordonats és stat hordonat. 
E dona’ns .I. albarà dels honrats Jurats e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .VI. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  1.000 ll. 

x Suma  1.097 ll. 18 s. 8

130. Escriu capitay i corregeix ratllant la y.
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57 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat. 
Ítem, auem pegat a·n Peró[?] Vanals e a n’Alffonso 

Danyo, porter del senyor rey, e són per salari de .VII. 
jorns que cascun és anat per la parròquia de Sent 
Nicolau ab .IIII. pròmens, so és, los honrats en Jo-
han Unís, donzell; Jacme Lodrigo, Simon de Vilano-
ua, Jordi Desde, per scriura quants menjadós auia 
en la dita perròquia. A raó de .IIII. sous lo jorn per 
cascun, muntan. E donaran-nos albaran dels hon-
rats Jurats e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIII. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  2 ll. 2 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Ramon Morell, notari de Ma-
lorques, e són per salari de .VII. jorns que·s anat per 
la parròquia de Sent Miquel ab .IIII. pròmens, so és, 
l’honrat en Pere de Labià, Arnau de Sent Martí, Pere 
Sent Martí e Bernat de Riarnost, per sercar e escriura 
quants menjadós auia en la dita perròquia. A raó de 
.IIII. sous lo jorn, per so que no·y auia cap de guay-
ta. E dona’ns albaran dels honrats Jurats e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .X. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  1 ll. 10 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Peró[?] Donat e a·n Jacme 
Ferragat, cap de guayta, e són per salari de .VII. 
jorns que·s anat per la parròquia de Sent Jaume 
ab .IIII. pròmens, so és, ab los honrats en Nicolau 
Gerau, Simon Des Valer, Nicolau Sauila e Jacme 
Aymerich, per scriura quants menjadós auia en la 
dita perròquia. A raó de .III. sous per cascun d’els 
per cascun jorn muntan. E donaran-nos albarà dels 
honrats Jurats e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .VIII. de juliol de 
l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 2 s.

Manament e àpoqua de 
les dites .XXV. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Jacme de Tordera, notari, les 
quals auia prestades als honrats Jurats per armar 
cuytadament les barques d’en Jacme Marí e d’en Ni-
colau Jacomí, que, per ordinació del nobla senyor 
Gouernador e dels Jurats e dels Pròmens sobra la 
prouisió del gra hodonats, són stades armades per  
anar cerquar alscuns vaxells carregats de gra per fer 
vanir en aquesta Ciutat descarregar; e encara per fo-
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ragitar de les mars d’aquest regna una barqua arma-
da de Barchinona qui estaua en les mars del Cap de 
la Pera, per fer manament als vaxells carregats de gra 
que vagen en Barchinona descarregar. E dona’ns al-
barà dels honrats Jurats e àpocha en poder d’en Jac-
me de Tordera, notari de Malorques, feta a .VIII. de 
juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades als Jurats 
del present any en libre 
de notaments, en cartes 
.XXXIX.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Raxach, patró de 
nau, ciutedan de Malorques, e són per preu e ualor 
de .VI. càntirs de bescuyt los quals li foren lauats e 
preses de la sua nau per metre en les barques d’en 
Jacme Marí e d’en Nicolau Jacomí, les quals foren ar-
mades per les raons en lo capítol demunt pus prop 
scrit contengudes. E dona’ns albaran dels honrats 
Jurats e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVII. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  11 ll. 5 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Padrimini, scriuà, 
e a n’Anthoni Des Truy, cap de guayta, e són per sa-
lari de .X. jorns que cascun és anat per la parròquia 
de Santa Creu ab .IIII. pròmens, so és, los honrats en 
Jacme Bella, Anthoni de Pujals, Lorens

x Suma  41 ll. 17 s. 6
57 v. .MCCCLXXIIII.

Dolset e Johan Cortés, per scriura quants menja-
dós eran en la dita parròquia. A raó de .III. sous lo 
jorn per cascun d’els, muntan. E donaran-nos alba-
ran dels honrats Jurats e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XVIII. de juliol 
de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Seruató, cap de guayta, e 
a·n Johan Dols e a·n Johan de Paracols, sags, e són en 
paga prorrata de salari que deuen auer per anar ab 
los honrats a·n Pere de Labià, Ramon Aderro, don-
zells, e Johan Sagranada, saui en dret; los quals són 
stats hordonats que vagen per la Ciutat per sercar 
tots los malandrins e hòmens de mala vida per fora-
gitar-los del regna, segons que·s estat hordonat per 
lo nobla senyor Gouernador e per los honrats Ju-
rats e Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats.
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E donaran-nos albaran dels Jurats e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XVIII. de juliol de l’any MCCCLXX quatre  4 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Domingo Sent Pere, porter 
del senyor rey, e són per salari de .XV. jorns per los 
quals és anat ab en Guillemó Obrador, scriuà, per la 
parròquia de Santa Eulàlia ab .IIII. pròmens, so és, 
los honrats a·n Ramon Aderro, Guillem de la Goste-
ra, Ferrando Valentí e Ramon Satorra, pròmens, per 
scriura quants menjadós eran en la dita parròquia. 
A raó de .III. sous .VI. lo jorn, muntan. E dona’ns 
albaran dels Jurats e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XVIII. de juliol 
de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 13 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Guillem Obrador, scriuà, e 
són per salari de .XVII. jorns per los quals és anat, 
so és, .XIIII. jorns per les parròquia de Santa Eulà-
lia ab .IIII. pròmens, so és, los honrats en Ramon 
Aderro e Guillem de la Gostera, donzells, Ferrando 
Valentí e Ramon Satorra; e .III. jorns que·s anat per 
lo Call131 amb altres .IIII. pròmens, so és, los honrats 
en Bernat Miquel, Guillem Sacoma, Johan Spinach 
e Jacme de Canyelles, pròmens, per scriura quants 
mengadós auia en la dita parròquia ne en lo dit Call 
dels Jueus. A raó de .III. lo jorn, muntan. E dona’ns 
albarà dels Jurats e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XVII. de juliol de 
l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 11 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

E són-li notades en libre 
de notaments, en cartes 
.XLIII.

Ítem, auem pegat a·n Johan Torrabadal, mercader 
ciutedan de Malorques, e són en paga prorrata de les 
masions qu·a a ffer en la missatgeria hon és stat hor-
donat que vage per lo nobla mosèn n’Olfo de Pròxi-
da, e per los honrats Jurats e per los Pròmens sobra 
la prouisió del gra hordonats, so és, en les parts de 
Cena e encara de Vanècia, per auer treta de gra e per 
procurar nauilis ab los quals pusque ésser lo dit gra 
aportat, atesa la gran e extrema nacessitat en què lo 

131. Per lo call interlineat, damunt ab altres. 
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regna de Malorques és posat per faliment de vitu-
ales. E dona’ns albaran dels Jurats e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXVI. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  200 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Ramon Soler, mercader ciu-
tedan de Malorques, e són per salari de .XXIX. jorns 
per los quals ha estat al moyl, per partir lo forment 
qui·s vania al moyl, per so que tothom qui·n volgués 
miga quartera e bareceles lo pogués auer. A raó de 
.V. sous lo jorn, muntan. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXIIII. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  7 ll. 5 s.

x Suma  219 ll. 9 s. 6
58 r. .MCCCLXXIIII.132

Manament e àpoqua.
E són notades al dit Ber-

nat Miquel, per ço con dix 
mostrar con les hi despe-
ses, en libre de notaments, 
en cartes .XLIII.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Miquel, ciutedan de 
Malorques, e són per diuerses macions qu·ha a ffer 
per gitar hich los catius ffranchs e pobres e hòmens 
de mala uida, segons que, per lo nobla senyor Go-
vernador e per los honrats Jurats e per los Pròmens 
sobre la prouisió del gra hordonats és stat hordonat. 
E dona’ns albaran dels Jurats e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XXVI. 
de juliol de l’any MCCCLXX quatre  25 ll. 

Manament dels Jurats 
E àpoqua de la dita 

quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Matheu, notari de 
Malorques, e són per salari de .XIII. jorns per los 
quals a seruits en scriura los alabarans dels .XXX. 
sous per cascun mangador, e per fer tralat de .I. 
quern de paper en lo qual son scrits tots quants133 
catius a setmana e a tayla. A raó de .V. sous lo jorn, 
muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XXXI. 
de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 5 s.

132. Amb un signe de º sobreposat.
133. Segueix an interlineat i ratllat.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Berenguer de Plegamans, 
draper, ciutedan de Malorques, e són en paga pror-
rata del nòlit de la galiota del dit Berenguer e de sos 
companyons, la qual los honrats Jurats an noliagada, 
per ordinació del nobla Gouernador e dels Pròmens 
sobra la prouisió del gra hordonats; la qual galiota 
deu anar star en les mars del Cap de la Pera per spe-
rar fustes qui uengen carregades de gra, e especial-
mente la nau d’en Casa Saga, de Barchinona, al qual 
lo senyor Rey scriu de sa mà e mana que dege entrar 
al port de Malorques descarregar. E dona’ns albaran 
dels Jurats e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXVI. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  100 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Barthomeu Geronès, mer-
cader, ciutedan de Malorques, e són per salari 
de .VIIII. jorns per los quals és anat en les parrò- 
quies de la Muntanya, per manament del nobla se-
nyor Gouernador e dels honrats Jurats e dels Prò-
mens sobra la prouisió del gra hordonats, per saber 
quant forment auia en les dites parròquies ne en po-
der da qui. A raó de .XX. sous lo jorn, muntan. E 
dona’ns albaran dels dits Jurats e àpocha en poder 
d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .II. 
d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  9 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Marí, patró de barqua, 
e són per resta del nòlit de .XI. jorns per los quals a 
estat, ab la sua barcha armada ab .XV. persones, en 
les parts de Manorqua, per esperar los vaxells qui 
vanien de les parts de Lauant carregats de forment, 
per fer manament en aquells que daguessen entrar 
en lo port de Malorques descarregar. Lo qual nòlit 
muntaua .XXXII. lliures .XIIII. sous .VI. diners, en-
tre la mació de spalmar la dita barqua, vin, holi e ays, 
menys del bescuyt, lo qual a pegat la Uniuersitat; 
con les romanents .XIII. lliures .VIII. sous li fossen 
ja pegades d’aquelles .XXV. lliures que·n Jacme Tor-
dera prestà per armar la dita barqua e aquella d’en 
Nicolau Jacomí, qui foren armades per la dita raó. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .II. d’agost de 
l’any .MCCCLXXIIII.  18 ll. 5 s. 8

x Suma  155 ll. 10 s. 8 d.
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58 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

.X. lliures.
E altre de .C. lliures.
E altre de .XX. lliures .II. 

sous .IX. 
E són-les notades en li-

bre de notaments, en car-
tes .XLIII. 

Ítem, auem pegat a·n Johan Terragó, ciutedan de 
Malorques, e a·n Johan de Sent Johan, donzell, e són 
per les masions qu·an fetes per aquella aminestració 
qu·an feta en donar lo pan e a compertir aquell per 
les parròquies de la Ciutat, a les quals coses a ffer fo-
ren hordonats per lo nobla mosèn n’Olfo de Pròxida, 
Gouernador, e per los Pròmens sobra la prouisió del 
gra hordonats. De la qual cosa los honrats Jurats són 
stats certificats per albarà testimonial dels honrats 
hoydós e defenidós dels comtes per lo Gran Concell 
diputats e hordonats, les quals los donam entre .III. 
pagues. E donaran-nos .III. albarans e .III. àpoches 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, fetes  130 ll. 2 s. 9

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades al dit Jac-
me Tomàs en libre de no-
taments, en cartes .XLIII.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Thomàs, mercader de 
Malorques, e són per les masions que ha a ffer en 
la anada que de present deu ffer en les parts de Va-
lència e d’Aragó e de Catalunya, per sercar forment 
e altres vituales, segons que·s stat hordonat per lo 
nobla senyor Gouernador e per los Jurats e per los 
Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .IIII. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  100 ll. 

Manament dels Jurats en 
què·s feta134 con, ab uolen-
tat dels diputats de Sent 
Andreu, sobre les proui-
sions del gra. 

És feta la dita data e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Jacomí, patró de bar-
qua, .XXXV. lliures .III. sous, són per la resta del nò-
lit de .XV. jorns per los quals ha stat, ab la sua barqua 
armada ab .XV. persones, en les parts de Manorqua, 
per esperar los vaxells qui vanien de les parts de 
Lauant carregats de forment, per fer manament en 
aquells que daguessen entrar en lo port de Malor-
ques descarregar. Lo qual nòlit muntaua .XLV. lliu-
res .XIIII. sous .II., entre la mació d’espalmar la dita 
barqua e vin e holi e ays, menys del bescuyt, lo qual a 
pegat la Uniuersitat; con les romanens .X. lliures .XI. 
sous .II. diners fosen pegades d’aquelles .XXV. lliures  

134. Segueixen ±4 espais il·legibles.
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que·n Jacme Tordera prestà per armar la dita bar-
qua e aquella d’en Jacme Marí, qui foren armades 
per la dita raó. E més, hauem pegat .II. lliures que 
l’altre jorn los Jurats li feran despendra en metre en 
curs e a punt la dita sua barqua, per so con la auien 
de gran necessitat, per so con sa deya que alscunes 
fustes carregades de gra auia en los ports de la illa, 
devers Sentanyí; e puys saberan de sert que no·y auia 
res, per què no l’agueran mester. E axí era de raó que 
la masió que auia feta li fos pegada, per què munta 
so que li auem pegat. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .II. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  37 ll. 3 s. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillemó Miaffee, notari 
menor de dies, e són per peatge e escriptures que 
feu en la anada la qual feu a la nau d’en Scala, patró 
de Malorques, ab lo nobla mosèn n’Olfo de Pròxida, 
Gouernador de Malorques, per pendra sagrament 
e homanatge del patró e de totes quantes persones 
auia en la dita nau que daguessen vanir al port de 
Malorques descarregar, viatge no mudant, e altres 
scriptures que feu per la dita raó. E dona’ns albaran 
dels honrats Jurats e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorgues, feta a .VII. d’agost de 
l’any MCCCLXX quatre  2 ll.

x Suma  269 ll. 5 s. 9135

59 r136 .MCCCLXXIIII.
Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Almanara, guardià 
del port, e són per salari de .XV. jorns per los quals 
es anat ab la barqua d’en Nicolau Jacomí, per mana-
ment del nobla mosèn n’Olfo de Pròxida, Gouerna-
dor del regne de Malorques, en les parts de Manor-
qua, per esperar los vaxells qui vanien de les parts 
de Lauant carregats de forment per fer manament 
a aquells que daguessen entrar en lo port de Malor-
ques descarregar. A raó de .X. sous per cascun jorn, 
muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .III. 
d’agost de l’any MCCCLXX quatre

 7 ll. 10 s.

135. Amb un signe de º sobreposat.
136. Amb un signe de º sobreposat.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme de Portell, ciutedan de 
Malorques, e són per salari de .XVI. jorns per los 
quals és anat per les parròquies de la Marina, per 
hordinació del nobla senyor Gouernador e dels 
honrats Jurats e Pròmens sobra la prouisió del gra 
hordonats, per saber quant forment auia en les dites 
parròquies ne en poder da qui. A raó de .XX. sous 
lo jorn, entre salari e masions e despeses, muntan. E 
dona’ns albaran dels honrats Jurats e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .VIII. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  16 ll.

Prouisió del Gouerna-
dor [e] Prohòmens sobra 
la prouisió del gra.

 E manament e àpoques 
.III. e .III. manaments.

Ítem, auem pegat a·n Pere Artigues, reebent en 
nom seu e d’en Guerau Pontarró, Arnau Pere e d’en 
Pere Huguet e Arnau de Rialp e Ffrancesch Pug, ma-
cips de l’offici de la mostasafia, e d’en Pons Valosa, 
saig del dit offici, e són per salari a ells tatxat per lo 
nobla senyor Gouernador e per los Jurats e Pròmens 
sobra la prouisió del gra hordonats; per so con, en 
l’any present, en lo dit hoffici no auia neguns percas-
sos de què poguessen viura, sinó en les prouisions 
del gra, de la qual cosa no auien res sinó assò que 
per lo nobla Gouernador e Jurats e Pròmens demunt 
dits és stat hordonat; so és, .X. lliures per cascun, les 
quals los auem pegades entre .III. vegades. E dona’ns 
.III. albarans dels Jurats e .III. àpoches en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, fetes  67 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Johan, barquer, e 
són per nòlit de la sua barqua armada ab .IIII. perso-
nes que·ls honrats Jurats tramateran en les mars del 
Cap de Pals ab una letra que porta a·n Ffrancesch 
Gilabert, qui era en lo dit loch ab hun laut armat 
per sperar la nau d’en Aymerich e d’en Barthomeu 
Sunyer qui deuia vanir de Flandes carregada de gra, 
e encara alscuns vaxells qui deuien vanir de Xibilia 
carregats de gra, per contretar ab los patrons dels 
dits vaxells, segons que fo ahordonat per lo nobla 
senyor Gouernador e per los Jurats e Pròmens sobra 
la prouisió del gra hordonats. E dona’ns albaran dels 
dits Jurats e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta ha .VIIII. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  20 ll.
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Manament dels Jurats.
E àpoqua de .XXXIII. 

lliures. 
E restituí altre de .XXX. 

lliures. 

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Jacomí, patró de bar-
qua, e són per nòlit de .XXVII. jorns que·stech en lo 
viatge hon los honrats Jurats lo tremeteran, ab uolen-
tat e hordianció del nobla senyor Gouernador e dels 
Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats, en-
uers les mars de Cap de Pals, per son que·n Ffrancesc

x Suma  110 ll. 10 s.
59 v. .MCCCLXXIIII.

Gilabert, qui estaua al dit loch de Cap de Pals, 
muntàs en la dita barqua, per so con lo laut qu·y 
era no podia fer tan gran sfors per entrar en mar 
ne per talayar les fustes qui vanien de Xibilia carre-
gades de vituala, con feya la dita sua barcha. A raó 
de .LXX. lliures lo mes, muntan, les quals li donam 
entre .II. pagues. E dona’ns .II. albarans dels Jurats e 
.II. àpoches en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, fetes  63 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Cabanyilles e són 
en paga prorrata de salari que li pertany ne li per-
tanyarà, per los trebayls que fa per la Uniuersitat e 
a a ffer en diuerses nagocis, per raó de la prouisió 
del pan, con los verguers de la Uniuersitat no·y po- 
dien bastar-y a ffer los dits affers. E dona’ns albaran 
e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta a .VIIII. d’agost de l’any MCCCLXX 
quatre  3 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Des Pug, ciutedan 
de Malorques, e són en paga prorrata del salari que 
li pertany ne li pertanyarà per los trebayls que fa per 
la Uniuersitat en diuerses nagocis, per raó de la pro-
uisió del pan, con los macips de la Uniuersitat no 
podien bastar a ffer los dits affers. E dona’ns alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta a .XII. d’agost de l’any .MCCCLXX.
quatre  4 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Padrolo, bescuyter, e 
són per .VII. quintars de bescuyt que·ls honrats Ju-
rats ne compraran per obs de la barqua d’en Nicolau 
Jacomí, la qual trameteran a Cap de Pals. A raó de 
.XXXXVII. sous per cascun quintar, muntan. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XIIII. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  16 ll. 9 s.
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Restituí [lo] manament 
e àpoqua de .XXXX. lliu-
res.

E altre manament e àpo-
qua d’altres .XL. lliures. 

E són a compliment de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Romà Janouer, e són per sa-
lari de .VIII. mesos qu·a seruida la Uniuersitat, axí 
en rebra aquelles .VIIImCCCCXVIIII. quarteres de 
forment que·ls Jurats compraran de n’Uguet Canta 
Grill, con aquelles .DLXXXII. quarteres que com-
praran de Maneto Bon Senyor, con per vanadures 
del dit forment, con per diuerses trebayls que ha sos-
tanguts en fer palagar e tancar e obrir les botiges on 
lo dit forment staua, per so que lo dit forment qui 
era vey no·s consumàs en els dites botiges; e enca-
ra per molts e diuerses trebays que ha sostanguts, 
ensemps ab n’Anthoni Sagranada, en rebra e liurar 
diuerses cantitats de forment e d’altres blats per fer 
pastar per tanir bastades de pan137 les places e bo-
tiges hordonades a donar lo pan per les illes, per la 
gran e extrema nacessitat qui era en la Ciutat e illa 
de Malorques; per la qual raó, com auia a sercar e a 
procurar gra per fer pastar per los alberchs e traura 
d’aquells qui n’auien més anant de lar prouisió, axí 
en la Ciutat con fora la Ciutat. Per la qual raó lo dit 
Romà a molt trebalat en lo dit temps, per so com 
auia axeguir los deutes qui eran degats per occasió 
del dit forment. Lo qual salari los honrats Jurats han 
taxat, ab sabuda del nobla senyor Gouernador ab 
concell ab alscuns pròmens sobra la prouisió de les 
vituales hordenats, ateses los grans trabayls que·l dit 
Romà a sostangut per la dita raó, los quals li donam 
entre .II. pagues. E dona’ns .II. albarans dels honrats 
Jurats e .II. àpoques en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, fetes  80 ll. 

x Suma  166 ll. 9 s.
60 r. .MCCCLXXIIII.
Manament dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Tordera, scriuà, e 
són per salari de .IIII. mesos per los quals a seruida 
la Uniuersitat, axí en scriura e fer los alabarans de 
la pertió qui·s feya del forment qui fo comprat d’en 
Cantagrils, con en ffer hun libra de tots los sclaus e

137. de pan, interlineat, damunt les.
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esclaues qui eran en la Ciutat de Malorques, e per 
fer los alabarans de so qui era stat hordonat que tot-
hom qui·u pagués fer pegàs per cascun mangador, 
per prouisió de .III. mesos, XXX. sous; con encara 
en ffer-y moltes e diuerses scriptures les quals sa són 
audes a ffer per gitar hich los malandrins e perso-
nes de mala vida e totes aquelles persones ffranques 
qui fossen stats catius e catiues e jueus, sagons que 
per lo Consel fo ahordonat. Lo qual Anthoni no tan 
solament en dies fanès, mas encara en festes li co-
uania trebalar continuadament en los dits affers. E 
dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XVII. d’agost de 
l’any MCCCLXX quatre  15 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Berthomeu Geronès, ciu-
tedan de Malorques, e són per salari e masions de 
.IX. jorns per los quals és anat en les parròquies  
de fora, ensemps ab en Pere Duran, donzell, vaguer de  
fora, so és, en la Muntanya, per ordinació del no-
bla senyor Gouernador e dels honrats Jurats e dels 
Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats, per fer 
entrar tot quant forment més de lur prouisió a .II. 
mesos hauia en les dites parròquies. A raó de .XX. 
sous lo jorn, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XVIII. d’agost de l’any MCCCLXX quatre  9 ll. 8 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Duran, donzell, vaguer 
de fora, e són per salari e masions de .IX. jorns que·s 
anat per les parròquies de fora, so és, en la Munta-
nya, ensemps ab en Berthomeu Geronès, ciutedan 
de Malorques, per hordinació del nobla senyor Go-
uernador e dels honrats Jurats e dels Pròmens so-
bra la prouisió del gra hordonats, per fer entrar tot 
quant forment més de lur prouisió a .II. mesos hauia 
en les dites parròquies. A raó de .XX. sous lo jorn, 
muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha .XVIII. 
d’agost de l’any MCCCLXX quatre  9 ll. 8 s. 6
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat de .DCC. 
lliures.

Altre manament e àpo-
qua de .M. lliures.

E són notades als deuant 
dits en libre de notaments, 
en cartes .XLIIII.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Net e a·n Johan Jouer, 
mercaders e clauaris de les .II. galeres qui en l’any 
present sa són fetes noues en Malorques, en adju-
tori de armar les dites galeres a .III. mesos, per anar 
sercar prestament vituales. Les quals los donam en-
tre .II. pagues. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoches 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques,  
fetes  1.700 ll.

Manaments dels Jurats 
qui fa menció dita data.

E àpoqua de .XXV. lliu-
res altre. 

E són notades al dit 
Anthoni qui·n deu retre 
compta, segons appar en 
libre de notaments, en 
cartes .XLIIII.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Tordera, scriuà, lo 
qual los honrats Jurats an diputat a fer les masions 
qui·s deuen fer per los honrats mosèn Lorengo de 
Mari, caualler, Ferrando Valentí, Bernat Miquel, 
Guillem Sacoma, pròmens per lo senyor Gouer-
nador e Jurats e Pròmens sobra la prouisió del gra 
hordonats, a foragitar hich los malandrins e perso-
nes de mala uida e persones pobres e totes aquelles 
persones qui són stats catius o catiues qui ara són 
franchs, e altres, segons que, per lo dit nobla Gouer-
nados e Jurats hordonaran. E són per fer les masions 
axí de caps de guaytes e sags con en fer altres coses, 
les quals sa couendrà a ffer per lo dit offici. Les quals 
li pagam entre .II. pagues. E dona’ns .II. albarans e 
.II. àpoques en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, fetes  75 ll.

x Suma  1.808 ll. 17 s.
60 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Bernat Planes, patró de bar-

qua, e són per nòlit de la sua barqua ab la qual anà a 
Cap de Pals, ab letres qu·y aportà del senyor Gouer-
nador e dels Jurats a·n Ffrancesch Gilabert, que al dit 
cap stà ab una barqua armada per la Uniuersitat per 
esperar tots los nauilis qui venen de les parts de Xi-
bilia carregats de vituales, per contrechtar ab aquells 
per fer-los vanir al port de Malorques descarregar; 
notificant-li axí matex con auien feta compta d’en 
Jordi Brondo de serta cantitat de gra qui deuia ua-
nir de les parts de Xibilia, ab una galera grossa del 
Almirayl del dit loch de Xibilia; portant-li letres  
del dit Jordi, les quals deuia donar al dit patró de 
la dita galera. E dona’ns albarà e àpocha en poder



 Edició 251

d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.XXII. d’agost de l’any MCCCLXX quatre  20 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Piera, porter del se-
nyor Gouernador, e són per salari e masions de 
.VIIII. jorns per los quals és anat per la una part de la 
illa ab l’onrats en Pere Duran, donzell, vager de fora, 
e Berthomeu Geronès, ciutedan de Malorques; los 
quals, per ordinació del nobla Gouernador e dels Ju-
rats e Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats, 
són anats de fora per fer entrar tot quant forment 
més de lur prouisió a .II. mesos auia en les dites par-
ròquies. A raó de .XV. sous lo jorn muntan. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .XXI. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  6 ll. 15 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Domingo Sent Pere, porter 
del senyor Rey, .II. lliures .XII. sous .VI. diners, són 
per salari de .XV. jorns, a raó de .III. sous .VI. lo 
jorn, per los quals és anat, ab los honrats en Jacme 
Bella e Anthoni de Canyelles, a traura tot lo forment 
de les cases qui eran en les parròquies de la Ciutat 
més de lur prouisió a .II. mesos. E més, li auem pegat 
.II. lliures .V. sous e són per .III. jorns que·stech a la 
alqueria apelada de la Alfàbia d’en Betnàser, per fer 
portar lo forment qui era en la dita alqueria, jaquida 
prouisió al dit Betnàser a .II. mesos. A raó de .XV. 
sous lo jorn, munta per tot. E dona’ns albaran e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XXIII. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  4 ll. 17 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Gillem, mercader de Ma-
lorques, e són per salari de .XV. jorns per los quals 
ha estat a a la Quartera per partir lo forment, per so 
que negun no·n prengués sinó miga quartera ho una 
barsela, segons los manjadós que cascun tangaes. A 
raó de .V. sous lo jorn, muntan. E dona’ns albaran 
e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, feta a .XXI. d’agost de l’any MCCCLXX 
quatre  3 ll. 15 s.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Riera, patró de 
barqua, e són per nòlit de la sua barqua, ab la qual 
ha aportades .CCXXXVI. quarteres de forment e 
.XLVIIII. quarteres de mestay, les quals a fetes car-
regar al port d’Alcódia e de Polensa a·n Guillem Sa-
coma, lo qual hi era anat per manament del senyor 
Gouernador e ordinació dels Jurats e dels Pròmens 
sobra la prouisió del gra hordonats. E dona’ns al-
baran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta ha .XXV. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  14 ll. 5 s.

x Suma  49 ll. 12 s. 6
61 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat al honrat Johan Des Portell, jurat 

en l’any present, e són per salari de .III. caps de guay-
tes e de .III. sags, per .VIII. jorns que són anats, ab 
lo dit Johan e ab l’onrat en Thomàs Des Bach, per les 
parròquies de fora, per sercar gra e per fer-lo aportar 
en Ciutat, per la gran necessitat [e] escacura qui en 
aquella era; segons que, per lo compta donat per lo 
dit Johan Des Portell apar. E dona’ns albaran e àpoc-
ha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XXV. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  17 ll. 16 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Almanara, guardià del 
port, e són per salari e masions de .XV. jorns que·s 
anat ab lo leny d’en Pere Johan, per manament del 
senyor gouernador, en les parts de Manorqua, per 
sparar los vaxells qui vanien de les pars de Lauant 
carregats de forment, per fer manament en aquells 
que daguessen entrar en lo port de Malorques des-
carregar. A raó de .X. sous lo jorn, muntan. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXII. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  7 ll. 10 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Jacme Fferragut, cap de guay-
ta, una lliura .III. sous .VI. diners, són per salari de 
.VII. jorns per los quals és anat per la Ciutat, ab en 
Johan Caseles e Bernat Dalmau, per sercar tots los 
grechs e gregues qui fossen franchs e altre generació 
de gents qui fossen stats catius ho catiues. E més li
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donam una lliura .III. sous e són per salari del dit 
Jacme e de hun sag, per .III. jorns e .II. nits per los 
quals an stat en guardar la nau d’en Sabet, la qual era 
venguda de Sicília, per so que no traguessen de la 
dita nau, de nits ni amegadament, neguna vitualla. 
E més li auem pegat hum sou sis diners que li per-
tanyien per fer hun manament que féu a la .XXVna. 
de n’Andreu Rossinyol, la qual no uolia anar la nit 
que li era manada. Munta per tot. E dona’ns alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, nota-
ri de Malorques, feta ha .XXVIII. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  2 ll. 9 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Bernat Tarragó, ffuster, e són 
per .XII. fusts d’Euissa que comprà e per diuerses 
jornals e masions qu·a fetes en la dita fusta con en 
clauó, per fer les forques, les quals sa feran en als-
cuns carrers de la Ciutat, per manament del nobla 
mosèn n’Olfo de Pròxida, gouernador del dit regna, 
e per ordinació dels Jurats e Pròmens sobra la pro-
uisió del gra ahordonats. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta ha .XXVI. d’agost de l’any MCCCLXX quatre  6 ll. 10 s.

Haui manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Vispelo, scriuà, .II. 
lliures .X. sous e són per .IIII. dotzenes [e] miga de 
pergamins qu·a comprats per fer los alabarans de la 
pertió del pan qu·is dona per les perròquies de San-
ta Eulàlia e de Santa Creu, per so que·l dit pan no·s 
pogués barragar. E més, hauem pegat, són per salari 
seu e de .III. scriptors qui li an ajudat a ffer los alba-
rans, per .V. jorns qu·an trebalat en scriura e fer los 
dits albarans, .IIII. lliures. E axí munta per tot. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXXI. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  6 ll. 10 s.

x Suma  41 ll. 2 s.
61 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat. 
Ítem, auem pegat a n’Anthoni Cardona, ciutedan 

de Malorques, e són per salari de .III. jorns qu·a stat, 
entre anar e vanir, en lo loch d’Alcúdia e de Polen-
sa, hon los Jurats lo tremateran per raó del bescuyt
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lo qual en Guillem Sacoma, siutedan de Malorques, 
deuia fer en los dits lochs, per les .II. galeres les quals 
sa són armades en Malorques per anar sercar presta-
ment vituales. A raó de .XX. sous cascun jorn, mun-
tan. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXXI. d’agost 
de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 

Manament dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Johan, patró de 
barcha, .XIIII. lliures, són per nòlit de la sua barqua 
ab la qual los Jurats lo tremateran a Barchinona, ab 
letres qu·aportà al senyor Rey e als honrats missat-
gers, notificant a aquells la gran necessitat e perill 
qui és en lo dit regna de vituales. E més, li pegam 
.IIII. lliures són per nòlit de .IIII. jorns que·ls Jurats 
l’agueran mester per la uenguda de la nau de n’An-
dreu Alegra e per .II. jorns que la agueran mester 
que·l trameteran a la Palomera, per so con s’adenà 
qu·y auia una fusta carregada de forment. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXXI. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  18 ll. 

Manament dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Bernat Ffaliu, patró de bar-
qua, .XXV. lliures e són per nòlit de la sua barqua, 
per anar a Cap de Pals, hon los honrats Jurats lo 
trameteran, ab en Ffrancesch Gilabert ensemps, per 
manament del nobla mosèn n’Olfo de Pròxida, go-
uernador del regna de Malorques, e per hordinació 
dels Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats. E 
més li pegam .XVII. reyals e són per nòlit de .XVII. 
jorns que·stech en lo dit loch, ab la sua barqua, més 
auant que star no·y deuia, per so con hi estech .XX 
IIII. jorns e no·y deuia star sinó .VII.. E més li pegam 
hun reyal que costà d’espalmar la sua barqua con ich 
pertí. En lo qual loch fo tremès per esperar aquí als-
cuns vaxells qui deuien uanir de Xibilia carregats de 
gra, munta per tot. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .IIII. de satembra de l’any .MCCCLXXIIII.  43 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer de Térmens, mer-
cader, e són per diuerses masions axí de pan con de 
vin e de carn qu·a fetes en la nau de n’Andreu Alegra, 
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hon estech .IIII. jorns, ab en Guillem Sacoma, Arnau 
Bazeya e Bernat Almanara, per gordar lo forment 
qui era en la dita nau, per hordinació del nobla Go-
uernador e dels Jurats e dels Pròmens sobra la proui-
sió del gra hordonats. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XIII. de satembra de l’any .MCCCLXXIIII.  1 ll. 16 s.

Manament dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Ros, cap de guayta, e són 
per salari del dit Pere e de hun sag, per .V. jorns que 
són anats, ab los honrats n’Ernau de Lopià, donzell, 
e Ferrando Valentí, per les perròquies de fora per 
sercar gra e fer portar en la Ciutat, per la gran ne-
cesssitat [e] fratura qui era en la Ciutat. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta ha .VI. de satembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  3 ll. 14 s.

x Suma  69 ll.138 10 s.
62 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Pere Colom e a·n Bernat 

Garcia, ciutedans de Malorques, e són per salari de 
.XXVIII. jorns de cascun, de nit e de jorn, [que], per 
ordinació del nobla senyor Gouernador e dels Jurats 
e dels Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats, 
han stat e guaytat en lo portal de Sent Anthoni de 
Pàdua, per guardar que tot lo forment e hordi qui 
hich entraria fos portat a la Quartera, a la botiga de 
la Uniuersitat, per la gran necessitat de vituales qui 
és en la Ciutat. A raó de .III. sous, entre nit e jorn, 
per cascun, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XV. de satembra de l’any .MCCCLXXIIII.  8 ll. 8 s.

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat. 

Ítem, auem pegat a n’Alfonso Danyo, porter del se-
nyor Rey, són per salari de .XXII. jorns per los quals 
és anat per la una part de la illa, so és, per la Marina, 
ab los honrats mosèn Lorengo de Mari, caualler, e 
Jacme de Portell, ciutadan de Malorques, los quals, 
per hordinació dels honrats Jurats e dels Pròmens

138. Amb un signe de º sobreposat.
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sobra la prouisió del gra hordonats, són anats de 
fora, per fer entrar en la Ciutat tot quant forment 
més de prouisió a .II. mesos auia en les dites parrò-
quies. A raó de .XV. sous lo jorn, muntan. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .VI. de satembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  16 ll. 10 s.

Restituí manament dels 
Jurats e àpoqua de .DC. 
lliures.

E altre manament e 
àpoqua de .CCCLXXX. 
lliures.

Altre manament e àpo-
qua de .MDCC. lliures.

Perquè són totes les 
dites quantitats compli-
ment de paga de les dites 
.IImDCLXXX. lliures.

E és çert que la galea se-
ruí lo dit viatge.

Ítem, auem pegat a·n Pere Bernat, patró de galera 
armada, .IImCCC. lliures, són en paga prorrata de 
.II. mesos .XXIII. jorns qu·a tenguda la sua galera 
armada en seruey de la Uniuersitat, la qual fo acor-
dat, per lo nobla mosèn n’Olfo de Pròxida, Gouer-
nador en lo regna de Malorques, e per los honrats 
Jurats e per la maior part dels Pròmens sobra la pro-
uisió del gra hordonats, que fos armada e pegada a 
.II. mesos e que fos acompanyada ab les .II. galeres 
les quals nouelament són stades en Malorques ar-
mades, per so que totes ensemps vagen sercar vitu-
ales per fer vanir en aquest regna, sgordant la gran 
e extrema nacessitat en què lo dit regna és posat. 
E més li auem pegat .CLXXXX. lliures .VIII. sous, 
són per .XXXXVII. càntirs .LXX. lliures de bescuyt  
que·ls Jurats n’an comptat per prouisió de la dita ga-
lera. E més li auem pegat .XX. lliures que costà lo sèu 
de què la dita galera fo espalmada. E més li pegam 
.XXV. lliures, són per obs de prouisió dels compa-
nyons de la dita galera. E més li pegam una lliura 
.XIIII. sous que costaren de loguer los sachs en què 
lo dit bescuyt stech .XV. jorns. E més li auem pegat 
.XXX. lliures, són per tant pan que·ls galiots de la 
dita galera an mangat, del jorn que·s comensaran a 
racuyir tro a .XVII. de satembra que la dita galera 
saludà per seguir son viatge. E més li auem pegat 
.CXII. lliures .XVIII. sous, són per obs de comprar 
bescuyt en les parts de Xibilia, per prouisió e panà-
tiga de la xurma de la dita galera. Per què munta tot 
so que li auem pegat per les raons demunt dites, les 
quals li auem pegades entre .III. pagues. E dona’ns 
.III. albarans e .III. àpoches en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, fetes  2.680 ll. 

x Suma  2.704 ll. 18 s.
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62 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Jacme Risso, notari, e són per 

salari e trebayls de lauar e escriura en una man de 
paper tots los abitadós e manjadós qui són en la par-
ròquia de Sent Jacme ne quina prouisió an, e per fer 
alabarans en pergamí a tots los menjadós de la dita 
perròquia qui no aguessen prouisió, per so que·l pan 
sa pusque donar abundadament, segons que, per 
lo nobla senyor Gouernador és estat hordonat en-
semps ab los honrats Jurats e Pròmens sobra la pro-
uisió del gra hordonats. E dona’ns albarà e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XVIIII. de satembra de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 10 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Canut, notari de 
Malorques, són per los encartaments que ha fets 
per aquelles .LXXX. lliures de renda que·n Ramon 
Holiuer, mercader de Malorques, ha prechs del no-
bla senyor Gouernador e Jurats e Pròmens sobra 
la prouisió del gra hordonats, a uenudes sobre sos 
béns a mosèn Pere Torrella, caualler, per .M. lliures, 
les quals .M. lliures la Uniuersitat a rebudes per fer  
les prouisións del gra. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XIIII. de satembra de l’any .MCCCLXXIIII.  9139 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a mosèn Berenguer Dolms, caua-
ller, són per salari de .XIII. jorns per los quals és anat 
de fora, per la uia migana, siquart a cauayl, menys de 
n’Anthoni Sagranada, qui anà ab ell, per saber quant 
blat auia en les dites parròquies e per fer-na entrar 
certa part en la Ciutat, per socórrer a la gran neces-
sitat de pan qui era en la Ciutat. So és: per salari seu 
e de hun scuder, .I. reyal d’or per cascun jorn; e per 
salari de .II. masips altres qui l’acompanayaran, en-
tre loguer de bèsties e masions, .X. sous lo jor per 
cascun. Muntan per tot. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta ha .XX. de satembra de l’any MCCCLXX quatre  24 ll.

139. Amb un signe de º sobreposat.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Berthomeu Geronès, merca-
der de Malorques, són per masions e salari seu e d’en 
Nicoleto, batlle del Pla, per .II. jorns que anaran de 
fora, en la parròquia de Pug Puient, per fer entrar en 
la Ciutat alcuna cantitat d’ordi e de forment qui era 
en poder d’alscunes persones de la dita parròquia. A 
raó de .XX. sous per cascun jorn, al dit Berthomeu, 
e a raó de .XV. sous lo jorn, al dit Nicoleto, munta 
per tot. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XX. de 
satembra de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 10 s.

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Sagranada, ciutedan 
de Malorques, .XXVI. lliures, són per salari e ma-
sions e loguers de bèsties, per .XXVI. jorns qu·a estat 
en les parròquies de fora, hon los Jurats lo trema-
teran, per hordinació del nobla senyor Gouernador 
e dels Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats, 
per saber quants mengadós auia en les dites parrò-
quies e per saber quant blat hi auia. Co és: .XII. jorns 
per si matex e .XIIII. jorns ab l’onrat mosèn Beren-
guer Doms, caualler, qui en les dites parròquies anà 
ab comissió e poder del nobla senyor Gouernador, 
per fer entrar en la Ciutat tot quant blat hagués en les 
dites parròquies de la dita partida, jaquida prouisió 
a les dites parròquies per dos mesos. E més li pegam 
una lliura .IIII. sous .VIII. diners, per masions fetes 
en fer fer alscunes crides e manaments e desensitgar 
alscunes siges on auia gra. Munta per tot. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XIII. de satembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  27 ll. 4 s. 8

x Suma  70 ll. 4 s. 8140

63 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua. 
E axí appar, segons de-

finisió dels hoïdors de 
comptes.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Sacoma, ciutedan 
de Malorques, són per salari de .XVI. jorns per los 
quals és anat en les parròquies d’Alcúdia e de Po-
lensa, per manament del nobla senyor Gouernador 
e per ordinació dels honrats Jurats e dels Pròmens

140. Amb un signe de º sobreposat.
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sobra la prouisió del gra hordonats, per fer vanir 
.CC. quarteres de forment, per fer bescuyt per obs 
de les .II. galeres les quals sa són armades en Ma-
lorques per anar sercar prestament vituales. A raó 
de .XXV. sous lo jorn, muntan .XVI. lliures. E més li 
auem pegat .XII. lliures .X. sous .VI. diners les quals 
lo dit Guillem, en auer les dites .CC. quarteres, a fe-
tes de macions en diuerses coses, segons lo compta 
per ell donat; lo qual compta és stat vist e examinat 
per los honrats en Berenguer de Térmens e Bernat 
de Fontanes, pròmens a examinació dels comptes 
de la Uniuersitat deputats; segons que, per scritura 
continuada en la fi dels dits comptes, scrit[a] per en 
Pere Soler, notari de Malorques, scriuà dels dits con-
tadós, scrita a .XII. de satembra l’any .MCCCLXX-
IIII., los Jurats són stats certificats. E dona’ns alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari 
de Malorques, feta a .XXII. de satembra de l’any 
.MCCCLXXIIII. munta per tot  28 ll. 10 s. 6

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a mosèn Lorengo de Mari, ca-
ualler, són per salari de .XXII. jorns per los quals és 
anat de fora, per la uia de la Marina, siquart a cauayl, 
menys d’en Jacme Des Portell, qui anaua ab ell, per 
saber quant blat auia en les dites parròquies e per 
fer-na entrar serta part en la Ciutat per sacórrer a la 
gran necessitat qui ich era de pan; so és: per salari 
seu e de hun macip e loguer de bèsties e masions, 
.XX. sous per cascun jorn, e per salari dels dits .II. 
qui·l acompanyauan, .X. sous per cascun lo jorn. 
Munta per tot. E dona’ns albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXII. de satembra de l’any .MCCCLXXIIII.  44 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Saquet, ciutedan de 
Malorque, són per salari de .VIII. jorns per los quals 
a escrit en lo libra lo qual fo fet per scriura los man-
jadós qui, per ordinació del nobla senyor Gouer-
nador e dels Jurats e Pròmens sobra la prouisió del 
gra hordonats, foren tatxats a pegar .XXX. sous per 
cascun manjador, per prouisió de .III. mesos. A raó 
de .V. sous lo jorn, muntan. E dona’ns albaran dels 
honrats Jurats e àpocha en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .XXVIII. de satembra 
de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Aymerich, pescador, són 
per nòlit de la barqua armada d’en Nicolau Jacomí e 
per loguer de .XIII. persones qui anaran ab la dita 
barqua e per panatiga e per totes coses; la qual bar-
qua fo noliagada per los Jurats per portar en Valèn-
cia en Berenguer de Térmens, lo qual per la Ciutat és 
stat tremès141 a la ciutat de València, per ordinació 
del nobla mosèn n’Olfo de Pròxida, Gouernador de 
Malorques, ab Consell dels Pròmens sobra la proui-
sió del gra hordonats, per auer treta d’alscuns blats 
manuts per sacórrer a la gran e extrema nacessitat 
de uituales qui és en aquest regna. E dona’ns alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari 
de Malorques, feta a .XXVIII. de satembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  24 ll. 6 s. 8

x Suma  98 ll. 17 s. 2
63 v. .MCCCLXXIIII.
Restituí àpoqua de .II. 

lliures.
Altre de .IIII. lliures.
E manament dels Jurats.
E són a compliment de 

la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jordi March e són per salari 
que li pertany per tot lo temps que en l’any present a 
seruit, axí en endressar que les flaqueres portasen lo 
pan a les botiges comunes, con en portar molts e di-
uerses alabarans que, per raó del dit pan, se auien a 
ffer en aquelles persones qui cascuna semana hi eran 
hordonades per donar lo dit pan. E més auant seruí 
tot jorn, con los Jurats lo trematien de ssà e de là, per 
so con los verguers no podien a tot bestar, sgordant 
los grans affers qui en l’any pressent són stats en la 
Ciutat, per rahó e defaliment de vituales. Los quals 
li pegam entre .II. uegades. E dona’ns .II.142 albarans 
e .II.143 àpochas en poder d’en Jacme Tordera, notari 
de Malorques, fetes  6 ll. 10 s.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Gilabert, ciutedan 
de Malorques, són per salari de .XXXXVIII.144 jorns 
per los quals ha stat per la Uniuersitat, ab diuerses 
barques, en les parts de Cap de Pals e de Cartagenia, 

141. Repeteix a continuació és stat tremès.
142. .II., interlineat.
143. .II., interlineat.
144. .VIII., interlineat.
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per sperar alscuns vaxells qui eran carregats de vi-
tuales, los quals dagués fer vanir en Malorques des-
carregar, per socórrer a la gran e extrema nacessitat 
qui era en lo dit regna; lo qual pertí de la Ciutat per 
anar a les dites parts digous a .XX. de juliol e tor-
nà en Malorques a .VI. de satembra l’any present. 
A raó de .XV. sous lo jorn, muntan. E dona’ns al-
baran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, nota-
ri de Malorques, feta a .XVIII. de satembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.

 36 ll.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Corneyà, notari, són 
per salari de .IX. jorns qu·a seruits, en la parròquia 
de Sent Miquel, en scriura e anar per la dita parrò-
quia, ab los honrats en Pesqual Mertí e Berenguer 
Serra e Arnau de Sent Martí, pròmens en la dita per-
ròquia hordonats en ffer la cerca quants mengadors 
auia en la dita parròquia ne quina prouisió han; e 
encara per fer albarans a tots aquells qui no auien 
prouisió, per anar pendra pan en cert loch de la par-
ròquia. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha .XXX. 
de satembra de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Tamerit, scriuà, són 
per salari de .VI. jorns per los quals a jurcat scriu-
ra lo llibra qui s’és fet de la pertició del pan per los 
honrats en Guillem de Sent Johan, donzell, Ramon 
Satorra [e] Johan de Quadres, mercaders, per saber 
quants manjadors auia en la parròquia de Santa Eu-
làlia ne quina prouisió auia en lurs alberchs; e assò 
per tal que fos fet albaran en aquells qui no auien 
prouisió, per anar pendra pan en cert loch de la 
dita perròquia. E dona’ns albaran dels honrats Ju-
rats e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari 
de Malorques, feta ha .XXX. de satembra de l’any 
MCCCLXX quatre  1 ll. 10 s.

Hauí manament e àpo-
qua de .X. lliures.

Altre de .VI. lliures .XIII. 
sous .IIII. diners.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Pug, són per sa-
lari de .IIII. mesos qu·a seruits en ajudar a uendra e 
pertir per les flaqueres lo forment qui fo d’en Canta-
grill e d’en Brondo, e aquell qui ych és entrat per les 
parròquies de fora, ne encara ich ven per lo dit reg-
na, e a cobrar de les flaqueres los dinés del forment
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que pastan, con a les dites flaqueres l’ordi e forment 
age a ésser liurat per pastar; los quals .IIII. mesos 
comensaran a contar lo primer de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII. e són complits a .XXXI. de vuytu-
bri del dit any. A raó de .L. lliures, muntan. E dona’ns 
.II. albarans e .II. àpoches en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, fetes  16 ll. 13 s. 4

x Suma  63 ll. 13 s. 4
64 r. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Guillem Cassador, parpun-
ter, són per aquelles .II. banderes qu·a fetes per obs 
de la galera d’en Pere Bernat, so és: una ab senyal 
de la Ciutat e l’altra ab senyal reyal. E dona’ns alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, nota-
ri de Malorques, feta a .XXII. de satembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  10 ll. 4 s.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Domingo Sent Pere, porter 
del senyor rey, són per salari de .XXI. jorn per los 
quals a seruida la Uniuersidad, axí en fer manament 
a tots aquells qui deuien ésser setmanés en cascuna 
parròquia per donar lo pan, e per seruir los honrats 
en Guillem de Sent Johan, Ramon Satorra e Johan 
de Quadres, ciutedans de Malorques, los quals fo-
ren diputats en la parròquia de Santa Eulàlia a fer la 
sercha quants mengadós auia en la dita perròquia ne 
quina prouisió han. A raó de .III. sous .VI. [diners] 
per jorn, munta. E dona’ns albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.II. de vuytubri de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 13 s. 6

Restituí l’alberà debitori 
dels hoïdors dels comptes.

E manament dels Jurats.
E àpoqua de .XXXXVII. 

lliures .II. sous .VIIII [di-
ners], a compliment de 
paga. 

E axí matex restituí ma-
nament dels Jurats. 

E àpoqua de .XX. lliures. 

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Saquet, mercader 
de Malorques, e són per salari e masions qu·ha fe-
tes en .LXVIII. jorns que ha estat en Alacant, hon 
anà, per hordinació del nobla senyor Gouernador e 
dels Jurats e dels Pròmens sobra la prouisió del gra 
hordonats, per sperar aquí una nau de pizans de la 
qual és patró Saguet Lamfradutxo, la qual deu vanir 
de Flandes carregada de gra, per donar diuissa en 
aquella per los mercarders que vangés assí descarre-
gar, per so con sa deya que deuia anar en Barchinona 
descarregar. A raó de .XV. sous lo jorn, menys de les 
masions, munta per tot, segons que d’asò los honrats
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E són per tot compli-
ment a la dita quantitat.

E d’aquella donà comp-
ta, que li fo difinit per los 
hoïdors, a .XXIII. de de-
sembre .MCCCLXXIIII.

Jurats són stats certificats per albaran testimonial 
dels honrats hoydós e defenidós per lo Gran Concell 
diputas a hoyr los comptes de la Uniuersitat, lo qual 
albaran fo fet a .XXIII. de daembra de l’any present; 
les quals li donam entre .II. pagues. E dona’ns .II. al-
barans e .II. àpoches en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, fetes  67 ll. 2 s. 8

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan de Sent Johan, donzell, 
.VI. lliures, són per salari de .VI. jorns que·s anat, 
per manament del nobla senyor Gouernador, en les 
parròquies de Sineu e de Sent Johan de Sineu e de 
Petra, per fer entrar en la Ciutat tots blats que atro-
bàs en les dites perròquies, jaquida en aquelles pro-
uisió per .II. mesos. E més li pegam per salari d’en 
Ffranchí Falip, cap de guayta, qui ab ell anà los dits 
.VI. jorns. A raó de .XII. sous lo jorn que anà e .XII. 
sous lo jorn que uench e .X. sous per cascun jorn que 
alà stigué, munta .III. lliures .IIII. sous. E axí munta 
so que li auem pegat. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .IX. de vuytubri de l’any .MCCCLXXIIII.  9 ll. 4 s.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Peris, mercader, són 
per salari e masions e loguer de bèsties, per .IIII. 
jorns que·stech, entre anar e uanir e estar, en la par-
ròquia de Sóler, per fer vanir en Ciutat lo forment 
qui era en una barqua qui era arribada en lo port 
del dit loch, per manament del nobla senyor Gouer-
nador e per hordinació dels Jurats e dels Pròmens 
sobra la prouisió del gra hordonats. A raó de .XX. 
sous lo jorn, muntan .IIII. lliures. E més li pegam .X. 
sous e són per la anada que feu a Portopí, per pendra 
scorcoy d’una coqua d’en Riera qui era venguda de 
Barchinona, per ueura si·y auia fforment Munta per 
tot. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XI. de vuytubri 
de l’any MCCCLXX quatre  4 ll. 10 s.

x Suma  94 ll. 14 s. 2
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64 v. .MCCCLXXIIII.
Hauí àpoqua de .XIII. 

lliures .VII. 
Manament dels Jurats. 
E altra àpoqua de .CL. 

lliures. 
Lo dit Pere Garriga ree-

bé .II. càntirs .X. lliures 
de bescuyt, per que·n fo 
pagat a·n Pere Uanrell, 
notari, .VIIII.145 lliures .X. 
sous, segons que·s mostra 
auant en[cartes] .LXXII. 

Per tal són notades al 
dit Pere Garriga en libre 
de notaments, en cartes 
.LXXV.

Ítem, auem pegat a·n Pere Garriga, patró de bar-
qua, són per nòlit del seu leny e per loguers de me-
riners e panàtiga que més en lo dit seu leny armat de 
.XL. persones, ab lo qual anà en les parts de Xibilia, 
hon eran les nostres galeres, per notificar-los con de 
les parts de Flandes deuien vanir .IIII. naus carrega-
des de gra, per so que, con aquelles agen atrobades 
les dites galeres, les acompanyen ffins assí en Malor-
ques; per so con ich a certes noues de Barchinona, 
per letres dels missatgès, que la Ciutat de Barchino-
na a armades .II. galeres per anar en les mars d’Euis-
sa e de Cap de Pals, que tots vaxells que encontraran 
qui sien carregats de gra degen fer anar descarregar 
en Barchinona. Och encara ich a sertes noues que·l 
Duch e Comú de Gènoua ha scrit als dits nauilis o 
als patrons d’aquells, qui són .III. de genouesos, que 
vagen en Gènoua descarregar, e de sso an tremès 
correu fins a Cadis. E, per aquesta raó, fo ordonat de 
trematra lo dit leny o barqua armada; le qual cantitat 
li donam entre .II. pagues. E dona’ns .II.albarans e 
.II. àpoques en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, fetes  163 ll. 7 s.

Manament dels Jurats 
en què·s feia menció que, 
ab uoler de Gouernador 
e dels ordonats sobre la 
prouisió, li fo texat, a raó 
de .XV. sous per quascun 
jorn.

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Steua Rog, porter del senyor 
rey, són per salari e masions de .XXXII. jorns per 
los quals és anat per alscunes parròquies de fora e 
per alscunes alcaries de cauallers e de ciutedans. So 
és a saber: .XIIII. jorns, ab l’onrat mosèn en Beren-
guer Dolms, caualler, per les parròquies de la Mari-
na; e .XI. jorns, ab l’onrat en Guillem Delagostera, 
per alscunes parròquies e per alcaries de cauallers e 
de ciutedans; e assò per fer entrar assí tot quant blat 
atrobassen en les dites parròquies e alcaries, lexada 
prouisió per cascun mengador a .II. mesos; e .VII. 
jorns per los quals és anat a la parròquia de Sineu, 
per manament del nobla senyor Gouernador e or-
dinació dels Jurats e dels Pròmens sobra la prouisió

145. Amb un signe de º sobreposat.
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del gra hordonats, per fer entrar en la Ciutat .CCC. 
quarteres, entre forment e ordi, les quals per los ju-
rats del dit loch eran stades atorgades que sacorra-
rien a la Ciutat, per la gran necessitat qu·ich auia. A 
raó de .XV. sous lo jorn, muntan. E dona’ns albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .XI. de vuytubri de l’any .MCCCLXX.
quatre  24 ll.

Manament dels Jurats ne 
fa menció que, ab uoler 
del Gouernador e dels or-
donats sobre la prouisió, li 
fo taxat lo dit salari.

E àpoqua de la dita 
quantitat. 

Ítem, auen pegat a·n Bernat Almanara, guardià de 
la mar, són per salari de .VI. jorns qu·a stat, de nit e 
de jorn, en la nau de n’Andreu Alegra e d’en Bernat 
Joncar per guardar que negun non tragés forment 
amagadament; les quals hi estech per manament 
del Gouernador e dels Jurats e dels Pròmens sobra 
la prouisió del gra hordonats. A raó de .V. sous per 
jorn, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.XXII. de vuytubri de l’any MCCCLXX quatre  1 ll. 10 s.

Lo manament dels Ju-
rats e la comissió qui a ell 
e a són companyó fo feta, 
axí per los Jurats com per 
l’onrat oficial.

E àpoqua de la dita 
quantita. 

Ítem, auem pegat a·n Jacme de Portell, ciutedan de 
Malorques, són per salari de .XXII. jorns que·s anat 
ab l’onrat mosèn Lorengo de Marí, caualler, per la 
uia de la

x Suma  188 ll. 17 s.
65 r. .MCCCLXXIIII.

Marina, ab comissió e poder del noble senyor Go-
uernador, per fer entrar en la Ciutat tot quant blat 
agués en les dites parròquies de la dita partida, ja-
quida prouisió a les dites parròquies per dos mesos. 
A raó de .XX. sous lo jorn, muntan .XXII. lliures. E 
més li pegam una lliura .XV. sous per masions qu·a 
fetes; so és: en ffer fer crides e manaments e en de-
sencigar alscunes sitges hon auia gra, con per moltes 
altres coses. Munta per tot. E dona’ns albarà e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXIII. de satembra de l’any .MCCCLXXIIII.  23 ll. 15 s.
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Manament dels Jurats 
en lo qual és feta menció 
del salari texat per lo Go-
uernador e deputats de la 
prouisió del gra.

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Miquel, preuera, pro-
curador de l’honrat en Thomàs Des Bach, e són per 
masions e despeses e prouisions de bèsties qu·a fetes 
en .VIII. jorns que·stech en alscunes parròquies de 
fora, hon anà, ab l’onrat en Johan Des Portell, jurat 
de Malorques en lo present any, per fer entrar alscu-
nes cantitats de blat qui eran en les dites parròqui-
es, per socórrer a la gran e extrema nacessitat qui és 
en la Ciutat de vituales, sagons que fo aordonat per 
lo nobla senyor Gouernador e per los Jurats e Prò-
mens sobra la prouisió del gra hordonats. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XXIII. de vuytubri de l’any 
.MCCCLXXIIII.  8 ll.

Manament dels Jurats e 
àpoqua de la dita quanti-
tat, en lo qual manament 
és feta menció que·l dit sa-
lari li fo taxat ab uoler del 
Gouernador e deputats 
sobre la prouisió del gra. 

Ítem auem pegat a n’Alfonso Danyo, porter del se-
nyor rey, són per diuerses trebayls qu·a fets e sostan-
guts per la Uniuersitat en diuerses nagocis del temps 
que mosser Berenguer d’Abeyla pertí de Malorques 
fins a .XXIIII. de vuytubri de l’any .MCCCLXXIIII.; 
lo qual salari li és stat tatxat per lo nobla senyor Go-
uernador e per los Jurats e Pròmens sobra la proui-
sió del gra hordonats, hateses los grans e diuerses 
trebayls qu·a sostanguts per la Uniuersitat en fer 
moltes e diuerses situacions e manamentes, per raó 
de la prouisió del gra con en altra manera, per raó 
dels nagocis de la Uniuersitat; per so con lo dit por-
ter no era pancionat segons que són stats los altres 
porters que ich són stats trameses per lo Senyor Rey. 
E dona’ns albarà e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta ha .XXIIII. de vuytu-
bri de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat, E fo or-
donat per lo Gouernador.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Sacoma, ciutedan 
de Malorques, són per salari e macions e loguers de 
bèsties de .VI. jorns per los quals és anat. So és: .III. 
jorns, en la parròquia d’Alcódia, per so con sa deya 
que·n lo port del dit loch auia .III. lenys carregats 
de forment, per què lo senyor Gouernador e Jurats 
e Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats hor-
donaran que·ll dit Guillem hi anàs; e per altres .III. 
jorns qu·anà a la parròquia de Robines, per fer entrar 
en la Ciutat certa cantitat de forment la qual era en 
una alqueria del dit loch. A raó de .XX. sous lo jorn,
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muntan. E dona’ns albarà e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XVII. de 
vuytubri de l’any .MCCCLXXIIII.  6 ll. 

x Suma  62 ll. 15 s.
65 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat ensemps 
ab lo compta pronie-
mat[?] 

Ítem, auem pegat a·n Guillem Peris, mercader, són 
per diuerses macions e despeses les quals ha cone-
gudes a ffer, axí en diuerses laüts con en vianda, les 
quals a fets per manament del senyor Gouernador e 
per ordinació dels Jurats e dels Pròmens sobra la pro-
uisió del gra hordonats, en axir e trametra a diuerses 
naus e coques e uaxells, los quals vanien de diuer-
ses parts del món, per regonèxer si hi auia forment 
o farina o altres vituales, segons que per lo compta 
per ell donat per manut apar. E dona’ns albarà e àpo-
cha en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .III. de noembra de l’any MCCCLXX 
quatre  3 ll. 15s. 

Manament dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat. 
E la cèdula del paper.

Ítem, auem pegat a·n Domingo Sent Pere, porter 
del senyor rey, són per diuerses trabayls qu·a sostan-
guts, axí en mudar los setmanés qui donauan lo pan 
per les parròquies con en fer diuerses manaments e 
sitacions qu·a fetes per manament del nobla senyor 
Gouernador, a istància dels Jurats, a diuerses perso-
nes, segons qu·apar distintament en una cèdula de 
paper per lo dit Domingo donada. E dona’ns alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .VI. de noembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  2 ll. 2 s. 

Manament e àpoqua dels  
Jurats de la dita quantitat. 

E són notades en comp-
ta dels Jurats, en cartes 
.XLVI. 

Ítem, auem pegat al nobla mosèn n’Olfo de Prò-
xida, Gouernador del regna de Malorques, són per 
preu de .III. caxes de viratons, en que n’auia .MD., 
los quals los honrats Jurats n’an comprades, per obs 
de .II. galeres qui en l’any present sa són armades 
en Malorques per anar sercar prestament vituales. A 
raó de .XVI. lliures lo miller muntan, ab hun reyal 
que costaran les caxes. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XIII. de noembra146 de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll. 

146. Repeteix, a continuació, noembra.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

E són-li notades en [car-
tes] .XXXVI. 

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Cardona, scriuà de la 
galera d’en Ramon Holiuer e d’en Nicolau de Pachs,  
són per diuerses macions qu·a a ffer, axí en adob de 
la dita galera con per spalmar e per comprar pan e 
per fer altres masions les quals sa couenian a ffer 
per la dita galera. E dona’ns albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a  
.XIIII. de noembra de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són-li notades en [car-
tes].XLVI.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Roqua, scriuà de la ga-
lera d’en Nicolau Coha e d’en Jacme Darbòçies, són 
per diuerses masions qu·a a ffer, axí en adob de la 
dita galera con per espalmar e per comprar pan e per 
fer altres masions les quals sa couenen a ffer per la 
dita galera. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XIIII. de 
noembra de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll. 

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat de .X. lliures. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Gilabert, mariner, són 
per salari que li fo promès per los patrons de les .II. 
galeras qui en l’any present sa són armades en Ma-
lorques per anar147 sercar vituales; les quals li foren 
promeses per amenar assí, en lo port de Malorques, 
una nau de genouesos, la qual era de Munta de Marí, 
e la qual les dites .II. galeres auien atrobada en les 
mars de Cadis, que vania de Flandes, carregada de 
gra; e ensenyoriran-sa de la dita nau e, amarinanta-
la dels companyons de les dites galeres, no contres

x Suma  130 ll. 17 s.
66 r. .MCCCLXXIIII.

tant que la dita nau dagés assí vanir descarregar. E 
assò, per tal con ich auia certes noues con lo Duch 
e Comú de Jenoua auia tremès per terra correu fins 
a Cadis, per fer manament a tots los patrons de 
qualssauol nauilis e uaxells de genouesos qui fosen 
carregats de gra daguessen anar en Gènoua descar-
regar, sots pena de cos e d’auer. De les quals noues 
los dits patrons foren certificats per letra dels hon-
rats Jurats, per què tremateran lo dit Pere Gilabert 
ab la dita nau, per so qu·y donàs recapte. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XIIII. de noembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  10 ll.

147. Repeteix, a continuació, per anar.
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Manament dels Jurats 
en què·s feta mensió de la 
couinensa feta per lo dit 
patró ab los patrons de les 
galeas.

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a Munta de Marí, janouès patró 
de nau, lo qual és vangut de Flandes carregat de for-
ment, són a compliment de paga e .CC. lliures, les 
quals en Nicolau Coha e Nicolau de Pachs, patrons 
de les .II. galeres qui en l’any present sa són armades 
per anar sercar vituales, stants a Cadis, promateran 
al dit patrón que, si vania en Malorques descarre-
gar, que li donarien .CC. reyals d’or. Per so con la 
major part del càrrech de la dita nau era de hòmens 
de Barchinona e duptauan que no anás alà descar-
regar; specialment que en Lahó March, capità de les 
.II. galeres armades en Barchinona, era a Cadis per 
manar-se’n tots los vaxells carregats de gra que mer-
caders de Barchinona aguessen fermat e noliagat, e 
encara que·l dit Leó March profaria en aquells de 
doblar lo nòlit e que anassen en Barchinona descar-
regar. E per aquesta rahó, los dits patrons seruaran 
manera ab lo dit patró de la dita nau, profarint-li los 
.CC. reyals, que vangués assí descarregar; dels quals 
los dits patrons li donaran primes, ans que volgués 
partir de Cadis, .L. dobles d’or, qui, a raó de .XXIII. 
sous .VI. la dobla, muntan .LVIII. lliures .XV. sous, 
per què és la resta .CXXXXI. lliures .V. sous. E més, 
li pagam .VI. lliures, són per .II. càntirs de bescuyt 
que·ls dits patrons n’a prangueran per obs de les ga-
leres munta per tot. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XVI. de noembra de l’any .MCCCLXXIIII.  147 ll. 5 s.

Hauí manament dels 
Jurats e àpoqua de la dita 
quantitat.

E és feta menció del 
tayament de la prouisió 
en lo manament.

Ítem, auem pegat més al demunt dit Munta de 
Marí, janouès patró de nau, e són per prouisió de 
.XXVIIII. companyons qui, a Cadis, foren meses en 
la sua nau per los patrons de les .II. galeres qui en 
l’any pressent són stades armades en aquest regna 
per prouisió de les vituales; los quals meriners an stat 
en la dita nau .XII. jorns, pertint de Cadis fins ague-
ran la dita nau al port de Malorques amanada. La 
qual prouisió és stada tatxada per los Jurats, ab con-
ceyll d’alscuns pròmens, a raó de .II. sous lo jorn per 
cascun hom, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XVII. de noembra de l’any .MCCCLXXIIII.  34 ll. 16 s.
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Hauí manament e àpo-
qua de .MDCC. lliures.

E són-li notades en libre 
de notaments, en cartes 
.XLIIII; e foren per lo se-
gon viatge, de què fo capi-
tà en Miquel Oms.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni de Tordera, scriuà de 
la armada de les .II. galeres les quals en l’any present 
sa són armades en Malorques, e són per fer paga a 
la xurma de les dites galeres, per spatxament d’aque-
lles, les quals deuen anar sercar prestament vituales. 
Les quals li donam entre .II. pagues. E dona’ns .II. 
albarans e .II. àpoches en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, fetes  1.950 ll.

x Suma  2.142 ll. 1 s.
66 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan de Sent Johan, donzell, 
són per salari de .III. mesos per los quals ha stat con-
tinuadament a la Plasa del Pan, ensemps ab en Johan 
Terragó, per compartir lo pan que les flaqueres pas-
tauan, per la gran minua e fratura e carestia qui en 
la Ciutat e en la illa de Malorques era. Lo qual salari 
los honrats Jurats, per comissió dels .XX. pròmens 
sobra la prouisió del gra hordonats e de la major 
part d’aquells, han tatxat, de consel del nobla Gouer-
nador ab ells ensemps en assò hordonat. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XVIII. de noembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  30 ll. 

Manament del Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Johan Terragó, ciutedan de 
Malorques, són per salari de .III. mesos per los quals 
ha stat continuadament a la Plassa del Pan, ensemps 
ab en Johan de Sent Johan, donzell, per compertir lo 
pan que les flaqueres pestauan, per la gran minua e 
scacura e carestia qui en la Ciutat e illa de Mallor-
ques era. Lo qual salari los honrats Jurats, per comis-
sió dels pròmens sobre la prouisió del gra hordonats 
e de la major part d’aquells, han tatxat, ab concell del 
nobla senyor Gouernador ab los dits jurats ensemps 
en asò hordonats. E dona’ns albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XVIII. de noembra de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll. 

Manament del Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Berthomeu Ses Eres, son per 
salari de .III. mesos en los quals per la Uniuersitat a 
trebalat, de dies e de nits, en endressar que·ls molnés 
donassen farina a les flaqueres e que les flaqueres
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pastasen; e con auien pestat, feya aportar lo pan [a] 
en Johan de Sent Johan e en Johan Terragó qui eran 
hordonats a compertir lo pan per les parròquies e 
per les botiges hordonades, per so que les gens tro-
bassen pan en les ores que·s pertanyia. Lo qual salari 
los honrats Jurats, per comissió dels .XX. Pròmens 
sobra la prouisió del gra hordonats e de la major 
partida d’aquells, han tatxat, ab concell del nobla 
senyor Gouernador ab ells ensemps hordonat. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta ha .XVIII. de noembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.  20 ll. 

Hauí manament del Ju-
rats. 

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Peris de Atzeyit, patró 
de hun vaxell castellà apelat Sent Johan de Quitaria, 
lo qual és vangut carregat de gra de les parts de Xi-
bilia; e són per prouisió de .VIII. hòmens meriners 
qui a Cadis foren meses en lo seu vaxell per los pa-
trons de les .II. galeres qui, en l’any present, sa són 
armades en Malorques per prouisió de les vituales. 
Los quals meriners an stat en la dita sua nau .XLI. 
jorn despuyis que l’agueran pres a Cadis fins que·s 
stat al port de Malorques, hon an menat lo dit vaxell 
per desarregar. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XVIII. de noembra de l’any .MCCCLXXIIII.  20 ll. 4 s.

Manament del Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bonanat Holiuer, meriner, 
són per salari de .II. mesos per los quals ha stat en .I. 
vaxel carregat de gra, en lo qual en Ramon Holiuer e 
Nicolau de Pach, patrons de la una galera d’aquelles 
.II. les

x Suma  95 ll. 4 s.
67 r. .MCCCLXXIIII.

quals, en l’any present, sa són armades en Malorques 
per anar sercar vituales, lo materan e llauaran de 
una sua barqua; e assò per tal que·l dit vaxell vangés 
assí en Malorques descarregar. A raó de .C. sous lo 
mes, muntan, segons que, per albaran dels dits pa-
trons, [los Jurats] ne són stat certificats. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta ha .XX. de noembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  10 ll. 
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Manament dels Jurats.
E àpoqua de la quan-

titat.
E és cert que axí fo.

Ítem, auem pegat a·n Johan Lobera, meriner, són 
per salari d’hun mes .VIII. jorns per los quals ha stat 
en una nau carregada de gra, en la qual en Ramon 
Holiuer e Nicolau de Pachs, patrons de la una galera 
d’aquelles qui, en l’any present, sa són armades en 
Malorques per anar sercar vituales, lo materan e lla-
uaran de la barqua d’en Verneda; e assò per tal que 
la dita nau vangés assí en Malorques descarregar. 
A raó de .IIII. lliures lo mes, muntan, segons que, 
per alabaran dels dits patrons, los Jurats ne són stats 
certificats. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XX. de 
noembra de l’any .MCCCLXXIIII.  6 ll. 8 s.

Manament dels Jurats 
que fan fe dels treballs 
sostenguts per lo dit Gui-
llem.

E àpoqua de la quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Peris, mercader de 
Malorques, e són per molts e diuerses trebayls qu·a 
sostanguts, en lo present any, per manament e hor-
dianció del nobla senyor Gouernador e dels Jurats e 
Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats: axí a 
anant continuament, de dies com de nits, ab barques 
e ab lahüts a Portopí, a les Iletes e a la Porrassa, per 
ragonèxer los vaxells qui tots jorns ich entrauan si 
hi auia vituales, con per vetlar e donar recapta, en 
alscuns vaxells qui aportauan vitaules vinents de 
Barbaria e d’altres parts, que aquelles vituales no 
fosen barregades ne sacretament s’en fosen aporta-
des, ans aguessen a uanir en comun. E aquest salari 
han tatxat los honrats Jurats, ab uolentat del nobla 
senyor Gouernador e de la major part dels Pròmens 
sobra la prouisió del gra hordonats, no contrestant 
que·l dit Guillem Peris, per ragir lo fòndech de la 
Uniuersitat, age de salari cascun any .XXV. lliures, 
con los affers demunt dits, los quals afers per la dita 
Uniuersitat ha trebalat, per los quals lo dit salari li 
és stat tatxat, no es comptés en lo salari de les dites 
.XXV. lliures ne lo dit Guillem en fer aquelles no fos 
tangut ne obligat per què era raonabla cosa que, axí 
con hun altre qui agués fets los dits affers ne fos stat 
pegat, que·ll qui y ha donat bon recapte na sia pegat. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta ha .XXII. de noem-
bra de l’any .MCCCLXXIIII.  40 ll. 
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Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita quan- 

titat.
E és cert que axí fo.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Girart, meriner, són 
per salari seu e de .XVII. companyons de la gale-
ra d’en Nicolau Coha, los quals foren meses en los 
nauilis qui són vanguts en lo port de Malorques ara 
nouelament carregats de gra; als quals és stat tatxat 
a cascun, per los trebayils e perill que an passat per 
les galeres armades de moros qui eran en l’estret de 
Gibeltar, .II. reyals d’or a cascun, oltre lo salari e pro-
uisió que comtauan, axí pròpia-

x Suma  56 ll. 8 s.
67 v. .MCCCLXXIIII.

ment con si fossen en les dites galeres. E dona’ns al-
baran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, notari 
de Malorques, feta ha .XXII. de noembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  36 ll. 

Manament dels Jurats.
E àpoqua.
E és cert que axí fo.

Ítem, auem pegat a·n Miquel Farrer, meriner, són 
per salari seu e de .XVI. companyons de la galera 
d’en Ramon Holiuer, los quals foren meses e com-
pertits en los148 nauilis qui ara nouelament són van-
guts en lo port de Malorques carregats de gra; als 
quals és estat tatxat per cascun, per los trebayls e 
perill qu·an pesat per les galeres armades de moros 
qui eran en lo stret de Gibaltar, .II. reyals d’or a cas-
cun, oltre lo salari e prouisió que comtauen, axí prò-
piament con si fossen en les dites galeres. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXII. de noembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.  34 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E és cert que axí fo.

Ítem, auem pegat a·n Siluestre Algarp, meriner, e 
són per salari seu e de .X. companyons de la galera 
d’en Pere Bernat, los quals foren mesos e comper-
tits en los nauilis qui ara nouelament són venguts 
en lo port de Malorques carregats de gra; als quals 
és estat tatxat per cascun, per los trebayls e perill 
que han passat per les galeres armades de moros qui 
eran en lo stret de Gibaltar, .II. reyals d’or a cascun, 
oltre lo salari e prouisió que comtauan, axí pro- 
piament con si fossen en les dites galeres. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXII. de noembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.  22 ll.

148. Segueix qa, ratllat.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E fo necessari.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Sagranada, merca-
der de Malorques, són per preu e ualor de .VI. ro-
ues de farina les quals los Jurats na compraran, per 
so con menjauan a la sala contínuament per fer les 
prouisións del gra. A raó de .IIII. lliures .X. sous lo 
càntir muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XIII. de noembra de l’any MCCCLXX quatre  6 ll. 15 s.

Messions149 e manament 
dels Jurats.

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Joha Des Portell, jurat en lo 
present any de la Uniuersitat e regna de Malorques, 
són per masions, despeses e prouisions de bèsties 
qu·a fetes en .VIII. jorns que·stech defora la Ciutat, 
hon anà, ab en Thomàs Des Bach, donzell, per fer 
entrar alscunes cantitats de blats qui eren en les dites 
parròquies, per sacórrer a la gran necessitat qui era 
en la Ciutat de vituales, segons que fo ahordonat per 
lo nobla senyor Gouernador e per los Jurats e Prò-
mens sobra la prouisió del gra hordonats. A raó de 
.XX. sous lo jorn, muntan. E dona’ns albarà e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .IX. de noembra de l’any .MCCCLXXIIII.  8 ll. 

Fo cobrat .I. albarà dels 
Jutats.

E àpoqua de .C. lliures. 
Ítem, altre de .L. lliures. 
Ítem, altre de .L. lliures. 
Ítem, altre de .XXV. lliu-

res. 
E són-li notades en libre 

de notaments, en cartes 
.XLII.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Peris, mercader, qui 
te lo fòndech de la Uniuersitat, e són per diuerses 
arneses qu·a comprats e per diuerses masions qu·a 
fetes, axí en compta de seu con d’altres coses, per 
adobament de les .II. galeres e en jornals

x Suma  106 ll. 15 s.
68 r. .MCCCLXXIIII.

de mestres, con en moltes e diuerses masions de que 
ell deu donar compta a la Uniuersitat; les quals li pe-
gam entre .IIII. pertides. E dona’ns .IIII. albaran e 
.IIII. àpoches en poder d’en Jacme de Tordera, notari 
de Malorques, fetes  225 ll. 

149. Segueixen ± 5 espais il·legibles.
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Messions noues[?]
E fo restituít l’alberà dels 

Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Martí Johan de Esquicio, cas-
telà, petró de nau, .VII. lliures .XIIII. sous, són per 
prouisió de .VII. balestés qui foren meses en la sua 
nau per los patrons de les .II. galeres qui en l’any pre-
sent sa són armades en Malorques per anar sercar 
gra, los quals companyons an stat en la dita sua nau 
.XI. jorns. La qual prouisió és stada tatxada per los 
Jurats, ab concell dels Pròmens sobra la prouisió del 
gra hordonats, a raó de .II. sous lo jorn per cascun 
balester. E més li auem pegat, són per salari de .II. 
òmens los quals an estat .V. jorns per guardar lo for-
ment, per tal que negun no s’an portàs una.150 Munta 
per tot. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XXIII. 
de noembra de l’any .MCCCLXXIIII.  8 ll. 14 s.

Fo cobrat l’albaran151 
dels Jurats.

E àpoqua.
E són messions noues[?]

Ítem, auem pegat a·n Johan Des Portell, jurat en 
l’any present, són per salari de .II. òmens e de .II. 
arriots, per .VIII. jorns a cascun; los quals amaneran 
defora, con hi anà ab l’onrat en Thomàs Des Bach, 
donzell, per fer entrar en la Ciutat serta cantitat de 
forment, per la gran e extrema nacessitat de vituales 
qui era en la Ciutat. A raó de .II. sous per cascun 
hom e de .II. sous per cascuna bèstia lo jorn, mun-
tan. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXIII. de no-
embra de l’any .MCCCLXXIIII.  4 ll. 16 s.

Fo cobrat l’albaran152 
dels Jurats e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Johan Satila, axí con a pro-
curador d’en Jacme Terrassa, de Barchinona, són 
per salari que·ls honrats Jurats han tatxat, per .XIX. 
jorns qu·ha estat en la nau de Munta de Marí; lo qual 
los patrons de les dues galeres les quals sa són arma-
des en l’any present per la Ciutat tragueran a Cadis 
de hun leny de Euissa e·l materan en la dita nau, sa-
gons153 que, per albaran d’en Nicolau de Pachs, hun 
dels patrons de les dites galeres, los dits Jurats son 
stats certificats. E dona’ns albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXVIIII. de noembra de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll.

150. Una, sobreposat, damunt muntan.
151. La n apareix sobreposada, sobre la a.
152. La n apareix sobreposada, sobre la a.
153. Segueix per, ratllat.
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Fo cobrat lo manament e 
àpoqua.

Ítem, pegan a·n Bernat Des Camps, mercader de 
Malorques, les quals ell auia pegades per los Jurats 
a·n Pere Andreu, patró de coqua; són per comp-
ta de .VI. càntirs .LXVII. lliures de bescuyt net de 
tara que·n prengueran per obs de la barqua d’en Pere 
Garriga; la qual noliagaran per trametra-la a Xibilia, 
a les .II. galeres de Malorques qui alà eran, per so 
que daguessen tremetre prestament los vaxells que 
tanien carregats de gra, per la gran e extrema neces-
sitat de vituales qui era en la Ciutat e an tot lo regna 
de Malorques. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta ha .I. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  9 ll. 18 s. 9

x Suma  250 ll. 8 s. 9
68 v. .MCCCLXXIIII.154

Fo cobrat lo manament 
e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Miquel Des Clapés, mariner 
de Malorques, còmit de la galera apellada Santa Eu-
làlia de la qual en l’any present és stat capità mosèn 
Gilabert de Cruhiles; són per salari de .XL. jorns que 
ha trebalat per la dita galera, la qual los honrats Ju-
rats, per hordinació del nobla mosèn n’Olfo, gouer-
nador de Malorques, e dels Pròmens sobra la pro-
uisió del gra hordonats, prengueran en comanda a 
.XXIII. de vuytubri de l’any .MCCCLXXIIII., per so 
que, si la dita Uniuersitat la agués mester per armar 
per raó de les prouisións de les vituales, que s’an po-
gués seruir; e per so, con lo dit Miquel era stat còmit 
de la dita galera e que donàs recapta en alcun adop 
que auia mester. E en après que fo adobada, vengue-
ren les .II. galeres nostres e, per so con aquella que·n 
Nicolau Coha menaua feya adobar, mudaran la 
axurma en aquesta en tro [que] aquella fo adobada; 
e no ha calguda armar aquesta. A raó de .XVI. lliures 
lo mes, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
ha .II. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  21 ll. 6 s. 8

154. Amb un signe de º sobreposat.
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Fo cobrat lo manament e 
àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Serra, sota còmit de 
la dita galera, són per salari de .XL. jorns qu·a se-
ruits, per les raons en lo capítol demunt contengu-
des. A raó de .VIII. lliures lo mes, muntan. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .II. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  10 ll. 13 s. 4

Fo cobrat lo manament 
e àpoqua de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Plasentí, meriner, són 
per salari de hun mes .X. jorns per los quals ha stat 
en una nau carregada de gra, en la qual en Nicolau 
Coha e Nicolau de Pachs, patrons de les .II. galeres 
les quals en l’any present sa són armades en la Ciu-
tat de Malorques per anar sercar vituales, lo materen 
[e] el lauaran de la barqua d’en Verneda, e assò per 
tal que la dita nau vangués en Malorques descarre-
gar. A raó de .V. lliures lo mes, muntan. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta ha .II. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  6 ll. 13 s. 4

Fo cobrat lo manament 
dels Jurats en què és feta 
mensió de la certificació 
dels patrons de les galeas e 
del clauari e del taxament 
del dit bescuyt.

E àpoqua de la dita 
quantitat.

E són notas als dits pa-
trons en [cartes] .XLII. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Martí e Berenguer de 
Plegamans, mercaders de Malorques, són per preu 
e ualor de .CCXXXII. càntirs .XII. lliures de bescuyt 
net de tara; los quals los honrats en Ramon Holi-
uer, Nicolau Coha, Jacme Darbòcies e Nicolau de 
Pachs, patrons de les .II. galeres les quals en l’any 
present són stades armades en Malorques per anar 
sercar vituales, prengueran e lauaran, en les parts 
de Xibilia, a obs e per prouisió de les dites galeres, 
qui no auien pan, de la coqua d’en Pere Perelada 
e Gispert Mayans; segons que, per ralació del dit 
Nicolau Coha e Nicolau de Pachs e d’en Jacme Ro- 
cha, loctinent d’en Arnau Bazeyia, clauari de les dites 
galeres, los Jurats són stats planerament sertificats. 
Lo qual bescuyt és stat raonat a raó de .V. lliures  
.X. sous lo càntir, migensant los honrats n’Anthoni 
Sacoma e Bernat Serdà, mercaders qui en assò fo-
ren hordoants de volentat de les parts, per so con los 
dits Pere Martí e Berenguer de Plegamans, al derrer 
diner, volien del dit bescuyt .VI. lliures per cascun 
càntir, esgordant que per los patrons155 e clauaris los

155. Patrons, interlineat, damunt Jurats, ratllat.
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fo promès que aytant los seria pegat del dit bescuyt 
con valia lauors en Malorques; e és serta cosa e no-
tòria que, a .XIII. de vuytubri que·ls fo lauat, lo dit 
bescuyt valia .VI. lliures e més en la Ciutat de Ma-
lorques. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta ha .IIII. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  1.276 ll. 13 s. 2

x Suma  1.315 ll. 6 s. 6
69 r. .MCCCLXXIIII.

Fo cobrat lo manament 
dels Jurats en què és feta 
menció largament.

E àpoqua. 

Ítem, auem pegat a·n Guillemó Siluestre, ciutedan 
de Malorques, són per salari seu e de .VIII. marinés 
qui an stat en la nau de miser Nicolaso Lameli, ja-
nouès, la qual és venguda en Malorques carregada 
de gra; los quals foren lauats del leny d’en Pere Gar-
riga per los patrons de les .II. galeres qui en l’any pre-
sent sa són armades en Malorques per156 sercar vitu-
ales; en la qual nau e leny stagueran .XXXIII. jorns. 
A raó de .II. sous lo jorn, muntan .XXX. lliures .XII. 
sous. E més li hauem pegat .VIIII. lliures, les quals 
los són stades tatxades per los trebayls e perill que 
an passat per les galeres armades de moros qui eran 
en l’estret de Gibeltar, .I. reyal d’or a cascun, holtra lo 
salari e prouisió que comtauan, axí pròpiament con 
si fossen en lo dit leny. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .V. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  39 ll. 12 s. 

Fo cobrat lo manament 
dels Jurats en què és feta 
mesion del taxament fet 
per lo Gouernador.

E àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Sabet, mariner de Ma-
lorques, .XXV. lliures .XI. sous .VIII. dinés, són per 
prouisió d’aquells .XXII. companyons ab los quals 
pugà en la nau d’en Rigo Cerres, de Sent Ander, e fo 
capità de .III. afalops los quals amenà al port de Ma-
lorques carregats de gra, e assò entre totes masions. 
E més li auem pegat .X. lliures, són per los trebayls e 
perill que·l dit Bernat a sostagut per les galeres dels 
moros qui eran en l’Estret de Gibaltar, lo qual salari 
li és stat tatxat per los honrats Jurats, ab concell dels 
Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats. Munta 
per tot. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XXIIII. 
de noembra de l’any MCCCLXX quatre  35 ll. 11 s. 8

156. Segueix anar, ratllat.
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Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita quan- 

titat.

Ítem, auem pegat a·n Sanxo de Luna, verguer de la 
Uniuersitat, són per salari de .LX. nits per los quals, 
per ordinació del nobla senyor Gouernador e dels 
Jurat e Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats, 
ha stat e goytat al portal de la Porta Pintada, per 
guardar que negun no ych tragés forment ni hordi 
ne altres blats sens albaran del dit senyor Gouerna-
dor e lissència dels dits Jurats, e assò per tal que·ls 
dits blats no·s barregasen e encara que·s pogués sa-
ber quines gens lo ych treyen. A raó de .II. sous per 
cascuna nit, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .IIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  6 ll. 

Fo cobrat lo manament 
dels Jurats en què·s feta 
menció del seruici fet.

E àpocha.

Ítem, auem pegat a·Fferrer Gombau, verguer de la 
Uniuersitat, són per salari de .LX. nits per los quals, 
per hordinació del nobla senyor Gouernador e dels 
Jurats e Pròmens sobra la prouisió del gra hordo-
nats, ha stat e guaytat al portal de Sent Anthoni de 
Pàdua, per guardar que negun no ych tragés forment 
ni hordi ni altres blats sens alabaran del dit senyor 
Gouernador e lissència dels dits Jurats, e assò per tal 
que·ls dits blats no·s barregasen e encara que·s po- 
gués saber quines gens lo ych treyen. A raó de .II. sous 
per cascuna nit, muntan. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .IIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  6 ll.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Tordera, notari scriuà 
de la Uniuersitat, les quals, per lo nobla mosèn n’Ol-
fo de Pròxida, gouernador en lo regna de Malorques, 
per manament

x Suma  87 ll. 3 s. 8
69 v. .MCCCLXXIIII.

Fo cobrat lo manament 
del senyor Rey.

E letra de la tayació feta 
per lo nobla Gouernador.

E àpoqua de la dita 
quantitat.

del molt alt Senyor Rey, ab letra sua dada en Barchi-
nona a .VI. de noembra, subsicnada de la pròpia 
man del dit Senyor Rey, aut acord e deliberació ab 
los honrats Jurats e encara ab altres pròmens del 
Consell, li a tatxades, axí per salari, prouisió e ma-
sions de .II. macips scriptors los quals continuada-
ment a tenguts per fer les prouisions del gra, con per 
molts e diuerses trebayls que·l dit Jacme Tordera, lo 
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present any, ha sostanguts en fer e hordonar moltes e 
diuerses prouisions per raó de la gran carestia de gra 
qui és en Malorques; con en espatxament de diuer-
ses barques e galiotes, con en les galeres qui en l’any 
present sa són armades per anar sercar vituales; con 
encara per diuerses peatges qu·a fets per anar moltes 
vegades a Portopí 157 e encara per anar defora en la 
mar alscunes vegades, axí ab lo nobla senyor Gouer-
nador con moltes e diuerses vegades ab los Jurats e 
ab d’altres pròmens qui y eran hordonats a diuerses 
vaxells, qui entrauen per veura si y auia vituales; con 
encara per diuerses cantitas de monedes qu·a man-
lauades de diuerses persones per donar spatxament 
a les dites barques e galeres e galiotes armades, e al-
tres negocis de la Uniuersitat tocans les dites proui-
sions del pan, sens que la treta de les dites monedes 
no ha pegat alcun interès. Les quals totes coses lo dit 
Jacme de Tordera no és obligat ne tangut a fer per 
son offici, per lo salari que pren de la Uniuersitat, 
con totes les coses sien stades extrehordinàries, per 
què li a couengats de tanir los dits .II. macips, oltre 
altres .II. qu·a deu tanir per los affers de la Uniuer-
sitat. Esgordant los grans affers que tots jorns auia 
a ffer e hordonar per donar recapte a les dites pro-
uisions, con los dits macips del dit Jacme Tordera 
ha acostumats de tanir per los affers de la Uniuer-
sitat tocans son offici no podan bestar a fer los dits 
affers de la dita Uniuersitat ne les dites prouisions 
de les vituales, ans, per donar recapte e endresse a 
les dites prouisions, ha tenguts he continuadament 
ten .IIII. macips scriptors, segons que·s notori e ma-
nifest, qui continuadament an trebalat e trabalen en 
los dits affers. E aquest pegament li fem per mana-
ment del dit nobla Gouernador ab letra sua a nos 
fet, dada en Malorques a .XXVIIII.158 de noembra de 
l’any MCCCLXX quatre. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder del dit Jacme de Tordera, notari de Ma-
lorques, feta a .VII. de daembra de l’any demunt dit  150 ll. 

157. Sembla accentuat al text.
158. Amb un signe de º sobreposat.
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Fo cobrat l’albarà debito-
ri dels hoïdors de comptes.

E manament dels Jurats.
E àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Riera, mariner 
de Malorques, les quals ha cobrat per la aminestra-
ció de .XLII. companyons los quals ha prouahits de 
mengar e de beura; los quals foren mesos en la nau 
de miser Nicoloso Lomali per los patrons de les .II. 
galeres qui, en l’any present, sa són armades en Ma-
lorques per anar sercar vituales, e an stat en la dita 
nau del .XXVIIIè. dia de vuytubri del present any 
fins a .XXVIIII. dies de noembra après vinent, que 
agueran la dita nau al port de Malorques amenada. 
De la qual cosa som stats certificats per albaran tes-
timonial dels honrats hoydós e defenidós dels comp-
tes de la Uniuersitat per lo Gran Concell diputats e 
hordonats, lo qual albaran fo fet a .V. de daembra de 
l’any MCCCLXX quatre. E dona’ns albaran e àpoqua 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .V. de daembra del demunt dit any  84 ll. 18 s. 3

x Suma  234 ll. 18 s. 3
70 r. .MCCCLXXIIII.
Hauí manament dels Ju-

rats e àpoqua.
Auem pegat a·n Bernat Sinter e a n’Anthoni Ribes, 

ciutedans de Malorques, són per salari de .LX. nits, 
qui són complides a .X. de daembra del present any, 
per les quals, per ordinació del nobla senyor Gouer-
nador e dels Jurats e Pròmens sobra la prouisió del 
gra hordonats, an stat e guaytat a la porta Pintada, 
ensemps ab en Sanxo de Luna, per guardar que ne-
gun no ych tragués forment ne hordi ne altres blats 
sens alabaran del dit senyor Gouernador e lissència 
dels dits Jurats, e assò per tal que·ls dites blats no·s 
barregasen e encara que·s pogués saber quines gens 
lo ych treyen. A raó de .II. sous la nit per cascun, 
muntan. E donaran-nos albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.V. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  12 ll. 

Hauí manament e àpo-
qua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Huguet e Simon Pug, 
ciutedans de Malorques, són per salari de .LX. nits 
per les quals, per hordinació del nobla señor Go-
uernador e Jurats e dels Pròmens sobra la prouisió 
del gra hordonats, an stat e guaytat en lo portal de 
Sent Johan, per les rahons en lo capítol demunt scrit 
contegudes. A raó .II. sous per cascu, cascuna nit,
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muntan. E donaran-nos albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .VII. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  12 ll. 

Fo cobrat lo dit mana-
ment dels Jurats.

E àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Pug, macip del 
mostassaf, són per salari de .LX. nits les quals, per 
ordinació del nobla senyor Gouernador e Jurats e 
dels Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats, a 
guaytat en lo portal de Sent Johan, per guardar que 
negú no ych tramès forment ni hordi ne altres blats 
sens lissència del dit nobla Gouernador e dels Jurats, 
e assò per tal que·ls dits blats no·s barregassen. A raó 
de .II. sous per cascuna nit, muntan, les quals .LX. 
nits són complides a .X. de daembra de l’any present. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .VII. de daembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.  6 ll.

Hauí manament dels Ju-
rats e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Armangol, argenter, 
són per salari seu e de .VII. companyons de la ga-
lera que solia amenar en Nicolau Coha e an Jacme 
Darbòcies, los quals foren meses en la nau de miser 
Nicolozo Lomali, janouès, lo qual ara nouelament 
és vengut de Flandes carregat de gra; als quals és 
stat tatxat a cascun, per lurs trebayls e perill qu·an 
passat per les galeres armades de moros qui eran en 
l’Estret de Gibaltar, dos reyals d’or a cascun, oltra 
lo salari e prouisió que comtauan, axí pròpriament 
con si fossen en les dites galeres. Muntan. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  16 ll.

Manament dels Jurats 
E àpoqua. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Sauertés, molner, són 
per moltura de .CCC. quartera de forment qu·a mol-
tes per la Uniuersitat, per obs de fer bescuyt per les 
.II. galeres qui en l’any present sa són armades en 
Malorques; so és: .XXIII. lliures .VI. sous .VIII. di-
ners en preu d’aquelles .VI. quarteres .IIII. barcelles 
que li tanyen per multura de .C. quartera d’aquelles 
.CCC. Con axí fos hordonat per lo senyor Gouerna-
dor e per los Jurats e Pròmens sobra…

x Suma  46 ll. 
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70 v. .MCCCLXXIIII.
bra la prouisió del gra hordonats que·ls molners qui 
molguessen prenguessen la tersa part de so que mol-
rien en forment o en farina e les II parts en diners; e 
axí pertanyen-li, per moltura de les dites .C. quarte-
res de forment, les dites .VI. quateres e .IIII. barce-
lles; so és a saber, a raó de .XVI. sachs per hun, qui, a 
raó de .LXX. sous la quartera, valen les dites .XXIII. 
lliures .VI. sous .VIII [diners ]. E XXI lliures .V. sous 
entre molre les romanents .CC. quarteres, a raó 
de .II. sous per quartera; e per port de totes .CCC, 
quarteres, a raó de .I. diner per cascuna quartera. 
Munta per tot. E dona’ns albaran e àpocha, en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXVII, de noembre de l’any MCCCLXIIII.  44 ll. 11 s. 8

Hauí manament dels Ju-
rats e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Sauertés, molner .V. lliu-
res .VIII. sous .X. diners, són per preu d’una quartera 
.III. barceles .II. almuts de forment que li pertanyen 
per moltura de .XXIII. quarteres e .II. barceles de 
forment, d’aquelles .LXX. quarteres qu·a moltes per 
la Uniuersitat, a ops de fer bescuyt per les .II. gale-
res qu·is són armades en Malorques en l’any present. 
Con axí fos hordonat, per lo nobla senyor Gouerna-
dor e per los Jurats e Pròmens sobra la prouisió del 
gra hordonats, que·ls molners qui molien prengues-
sen la tersa part de so que molrien en forment o en 
farina e les .II. parts en diners; e axí pertanyien-li, 
per molra les dites .XXIII. quarteres .II. barceles, la 
dita una quartera .III. barceles .II. almuts; so és a sa-
ber, per .XVI. quarteres y una, qui, a raó de .LXX. 
sous la quartera, valen les dites .V. lliures .VIII. sous 
.X. [diners]. E .IIII. lliures .XIX. sous .II. diners entre 
molra les romanents .XLVI. quarteres .IIII. barceles, 
a raó de .II. sous per cascuna quarteres; e per port de 
totes .LXX. quartera, a raó de .I. diner per quartera 
Munta per tot. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .V. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  10 ll. 8 s.



284 El “Llibre de dades e de rebudes”

Manament dels Jurats,
E àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Bouera són per salari 
seu e de .IIII. companyons de la galera d’en Pere Ber-
nat, los quals foren meses en la nau de miser Nico-
lozo Lomeli, janouès, la qual ara nouelament es van

guda de Flandes carregada de gra; als quals és stat 
tatxat a cascun, per los trebayls e perill que an passat 
per les galeres armades de moros qui era en l’Estret 
de Gibeltar, a raó de .II. reyals d’or a cascun, oltre lo 
salari e prouisió que comtauan, tot axí pròpiament 
con si fossen en les dites galeres. Munta. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .VII. de daembra de l’any 
MCCCLXX quatre  10 ll. 

Manament dels Jurats.
E àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Gabriel Martí, barquer, són 
per salari de .III. hòmens e de la sua barcha per anar 
a Cabrera, hon los Jurats lo tremeteran per so con a 
ells e al honrat Mosstasaff era stat denunciat que·n 
la illa de Cabrera sa salauan tunyines e altres pex 
per traure’ll de la dita illa e portar-lo en València, 
per què lo dit Mostassaf ha hordona[t] qu·y tre-
metessen lo dit Gabriel ab lo dit lahüt. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .V. de daembra de l’any 
MCCCLXX quatre  2 ll.

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita quan- 

titat. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Colom e Thomàs Rocha, 
són per salari de .LX. nits los quals, per hordinació 
del nobla senyor Gouernador e dels Jurats e dels

x Suma  66 ll. 19 s. 8
71 r. .MCCCLXXIIII.

Pròmens sobra la prouisió del gra hordontas, an 
guaytat al portal de Sent Anthoni de Pàdua, ab en 
Fferrer Gombau, per guardar que negú no ych tra-
gués forment ni hordi ne altres blats sens lissència 
del dit senyor Gouernador e Jurats, e assò per tal 
que·ls dits blats no·s barragassen. A raó de .II. sous 
per cascuna159 nit, muntan per cascun. E dona-
ran-nos albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .V. de daembra de 
l’any .MCCCLXXV.  12 ll.

159. Segueix quartera, ratllat.
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Manament dels Jurats
E àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Johan Negra, són per salari 
seu e de .XII. companyons de la galera d’en Ramon 
Holiuer e d’en Nicolau de Pachs, los quals foren me-
ses en la nau de miser Nicolozo Lomeli, janouès, lo 
qual ara nouelament és vengut carregat de gra; als 
quals és stat tatxat a cascun .II. reyals d’or oltra lo 
salari e prouisió que comtauan, axí propiament con 
si fossen en les dites galeres. Muntan. E dona’ns al-
baran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .VII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  26 ll. 

Manament dels Jurats 
on se fa menció con les fo 
taxat lo salari.

E àpoqua de les dites 
.XV. lliures.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Peris e Ferrando Peris, 
son ffill, són per salari de .II. mesos, qui seran com-
plits la uigilia de Nedal primer uinent; lo qual selari 
les és stat tatxat per los honrats Jurats, ab uolentat 
del nobla senyor Gouernador e Pròmens sobra la 
prouisió del gra hordonats, per los trebays qu·an 
sostanguts e an a sostanir en guardar e ragonèxer 
lo forment qui és descarregat al mol nou no·s po-
gés barregar, e que alcun, axí de la Ciutat con fora la 
Ciutat, no s·an pogés més auant aportar sinó aytant 
con era hordonat, so és, de una barsela fins a una 
quartera per cascun alberch, e que no gossasen més 
auant comprar fins que aquell agessen mangat, e 
que·ls dits pròmens de fora no s·an poguessen més 
auant aportar sinó aytant con los era stat consignat 
per cascuna parròquia. E dona’ns albarà e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta ha .VIIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  15 ll. 

Aquesta partida no és 
estada pegada per lo cam-
biador, per què la dam-
nam d’assí.

Són restituïdes e enfila-
des les cauteles per la dita 
data a l’ofici dels oïdors. 

Ítem, auem pegat a·n Johan Alfonso e a n’Alfonso 
Ferrandis, mercaders de Xibilia, són per paga e ualor 
d’aquelles .C. dobles d’or les quals en Nicolau Coha e 
Nicolau de Pach, patrons de les .II. galeres les quals 
en l’any present sa són armades en Malorques, pro-
meseran als dits mercaders, estants los dits patrons a 
Cadis, per so que vanguessen en Malorques descar-
regar aquelles .III. naus les quals los dits mercaders 
auien carregades de forment en lo dit loch. Per so 
con los dits patrons duptauen que·ls dits mercaders 
no anassen descarregar a Ualència ni en Barchinona, 
esgordant que·n Lahó March era anat euers la uia de 
Xibilia ab .II. galeres armades de Barsalona, qu·ils
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feya grans promatenses e que anassen descarregar  
en Barchinona, e los nostres patrons tangueran e ser-
uaran manera ab los dits mercadès que vanguessen 
en Malorques descarregar, axí con an fet, endresant 
Nostre Senyor, segons que de sso los honrats Jurats 
són stats sertificat

x Suma  53 ll.
71 v. .MCCCLXXIIII.

per los dits patrons e encara per albaran dels dits pa-
trons. A raó de .XXIII. sous .VI. per dobla, muntan. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .VIII. de daem-
bra de l’any .MCCCLXXIIII. 160  117 ll. 10 s.

Manament dels Jurats.
E àpoqua en lo qual al-

barà és feta menció de so 
que li fo taxat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Auinyó, companyó de 
la galera d’en Nicolau Coha, .III. lliures .X. sous .VI. 
diners, són per diuerses masions e despesses qu·ha 
fetes en lo loch de Tarifa, hon stech .XXI. jorn per 
manament dels patrons de les .II. galeres nostres, 
per esperar la galera d’en Pere Bernat, la qual deuia 
vanir a les dites galeres les quals sa són armades en 
Malorques per anar sercar prestament vituales. E 
més li auem pegat .II. lliures, les quals li són stades 
tatxades per lo nobla senyor Gouernador e per los 
Jurats per so con fo mes en la nau de miser Nico-
lozo Lomeli, janouès, lo qual és vangut carregat de 
gra. E d’essò foren sertificats los honrats Jurats per 
albaran testimonial d’en Nicolau Coha e d’en Nico-
lau de Pach, patrons de les .II. galeres. E agem-na 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta ha .VIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  5 ll. 10 s. 6

Manament e àpoqua. Ítem, auem pegat a·n Barthomeu Morera e a n’An-
thoni Alou, són per salari de .XVIII. jorns per los 
quals han estat nit e jorn, per manament del nobla se-
nyor Gouernador e per hordinació dels Jurats e Prò-
mens sobra la prouisió del gra hordonats, en alscuns 
vaxells de castalans los quals eran venguts al port de

160. Tot l’assentament ratllat.
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Malorques carregats de gra; e assò per tal que negun 
amagadament no pogés trer del dits vaxells negunes 
vituales sens lissència del dit nobla Gouernador e 
dels Jurats. A raó de .III. sous per cascun, entre nit 
e jorn, munta. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.VIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  5 ll. 8 s.

Manament e àpoqua. Ítem, auem pegat a·n Pere Seruaro, algutzir de les 
.II. galeres les quals sa són armades en Malorques 
per anar cerquar prestament vituales, són per molts 
e diuereses trebayls qu·a sostanguts en moltes e di-
uerses naus en què los patrons lo materan, les quals 
eran carregades de gra; och encara per ajudar menar 
la nau de miser Nicolozo Lomeli, janouès, la qual és  
vanguda en Malorques carregada de gra. Al qual  
és stat tatxat per son salari, per los trebayls e perill 
qu·a sostangut per les galeras armades de moros qui 
eran en l’Estret de Gibaltar, oltra lo salari e prouisió 
que contaua, tot en axí propiament con si fos en les 
dites galeres; segons que, per albaran d’en Nicolau 
Coha e Nicolau de Pachs, patrons de les dites gale-
res, los honrats Jurats són stats certificats. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, nota-
ri de Malorques, feta ha .VIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  5 ll. 

Manament e àpoqua. Ítem, auem pegat a·n Johan Des Portell, jurat en 
l’any present, e a miser Guillem Gerau, assasor de la 
casa, són per la anada qu·an feta a Sóler, hon foren 
ordonats

x Suma  15 ll. 18 s. 6
72 r. .MCCCLXXIIII.

que anassen per trauren prestament alcuna cantitat 
de gra d’aquell que la dita parròquia per sa proui-
sió auia fet vanir, e assò per la gran e extrema na-
cessitat en què la Ciutat era posada per defaliment 
de vituales; los quals agueran de la dita parròquia, 
entre forment e hordi, .XXX. quarteres. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta ha .VI. de noembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  4 ll.161

161. Amb un signe de º sobreposat.
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Manament e àpoqua. Ítem, auem pegat a·n Peró Donat, scriuà, són per 
salari de .XIII. jorns per los quals és anat, ab los hon-
rats en Johan Cazeles e Bernat Dalmau, siutedans de 
Malorques, per sercar tots los catius qui eran en la 
Ciutat, per162 tal que de la illa de Malorques fossen 
gitats. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me Tordera, notari de Malorques, feta ha .III. de no-
embra de l’any .MCCCLXXIIII.  1 ll. 19 s.

Manament e àpoqua.
E feren fe los dits Johan 

Torrabadal e Antoni Saco-
ma que la dita quantitat fo 
a jutjar de dit janouès.

Ítem, auem pegat a miser Nicolozo Lomeli, ja-
nouès, patró de nau, la qual és vanguda de Flandes 
ab .VIm. corteres de forment, lo qual era gran part de 
mercaders de Barchinona e lo romanent de hòmens 
de Malorques, e són per satisfacsió e esmena de .CC. 
modins de sal los quals lo dit janouès, vinent de les 
dites parts, volia leuar en Euisa, tinent lo càrrech del 
dit gra, con lo dit forment no li bestaua a la meytat 
del càrrech de la dita nau; per so que, con agués en 
Malorques lo dit gra descarregat, que ab la dita sal 
s’en pogés en Genoua anar. Per so con, en la dita nau, 
auia .XLV. copanyons balesters catalans, los quals los 
patrons de les .II. galeres les quals l’any present sa 
són armades en Malorques per anar sercar vituales, 
hi materan, stant la dita nau a Cadis, per so que van-
gés en Malorqua descarregar. E con la dita nau fo en 
les mars d’Euissa e uolgés lo dit patró alà anar per la 
dita sal carregar, los dits balesters assò li contresta-
ran, duptant que·n lo dit loch d’Euissa lo dit patró lo 
dit forment o partida d’aquell no descarregàs e que 
major cantitat de sal aquí no carregàs, e que, pertint 
d’aquí, en Gènoua dreta via no s’en anàs; per, so con 
lo dit patró e los mariners janouesos qui eran en la 
dita nau auien aut manament, stant la dita nau al dit 
loch de Cadis, del Duch e Comú de Genoua, sots 
pena de cors e de auer e de enderrocar los alberchs 
sobra lurs mullers e infants, que anassen en Gènoua 
descarregar. E per so, con los dits balesters no laxa-
ran lo dit patró girar en Euissa, li promateran que 
la Uniuersitat li daria, en Malorques, .CC. modins 
de sal per aquell preu que valia en Euissa; e assò fe-
ran ells per so que ramor ne bregua entre ells e los

162. Repeteix, a continuació, per.
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janouesos no·s pogues moura. E après que·l dit pa-
tró ach assí lo dit gra descarregat, a raquest que la 
dita couinensa li fos seruada, e con en Malorques 
tanta sal no·s trobàs qui bastàs als dits .CC. modins, 
fo acordat per lo nobla senyor Gouernador e per la 
major part dels Pròmens sobra la prouisió del gra 
hordonats que·l dit fet fos més en poder d’en Johan 
Torrabadal e de n’Anthoni Sacoma, mercaders de 
Malorques qui a les

x Suma  5 ll. 19 s.
72 v. .MCCCLXXIIII.

dites coses poguessen couinentar ab lo dit patró, per 
so con era iusticia e rahó que li fos seruada la dita 
couinensa e so qui li era stat promès per los dits ba-
lesters. Los quals Johan Torrebadal e Anthoni Saco-
ma, après molts managements auts ab lo dit patró, 
hordonaran que fossen donades al dit patró, per sa-
tisfacsió dels dits .CC. modins de sal e tots dempnat-
ges e masions que·l dit patró ages sostanguts per la 
dita rao, exceptat que per so con lo timó de la dita 
nau li era stat leuat per manament del dit nobla Go-
uernador a raquesta dels Jurats, que aquell li fos tor-
nat en la dita nau a masió de la Uniuersitat e, si alcun 
depnatge en lo dit timó era stat fet, que axí matex li 
fos satisfet. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .XIIII. 
de daembra de l’any MCCCLXX quatre  175 ll.

Manament dels Jurats.
E àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Dalfí e Anthoni Du-
ran, són per selari de .XXX. jorns, qui foren complits 
a .XVIII. de daembra del present any, que an gordat 
de dia a la porta del Templa, per hordinació del no-
bla senyor Gouernador e dels Jurats e Pròmens so-
bra la prouisió del gra hordonats, per so que negun 
no ych tragués forment ne altres blats sens albarà del 
dit nobla senyor Gouernador. A raó de .XII. diners 
per cascun d’els per cascun jorn, munta. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XVI. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  3 ll. 
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Manament dels Jurats en 
què és feta menció larga. 

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Sauerneda, patró de 
leny de Barchinona, són per prouisió de vianda, axí 
de pan con de ui con d’altres coses, que donà a men-
gar a .IIII. companyons qui stigueran en lo seu leny, 
stant a Cadis, .XXXIII. jorns; los quals companyons 
hi materan los patrons de les .II. galeres e lo qual 
leny era carregat de vituales, segons que·ls honrats 
Jurats ne són stats certificats per en Nicolau Coha e 
Nicolau de Pachs, patrons de les dites galeres. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta ha .XII. de daembra 
de l’any .MCCCLXXIIII.  15 ll. 

Albarà dels Jurats de 
manament en què és feta 
fe que aytant estech.

E àpoqua de la dita 
quantitat. 

Ítem, auem pegat a moser Lorengo de Mari, caua-
ller, són per salari de .XXIII. jorns per los quals ha 
estat en la parròquia de Menacor, per hordinació del 
nobla senyor Gouernador e dels Jurats, per alscuns 
affers de la Uniuersitat tocans les prouisions del gra; 
per so que la dita parròquia, axí con les altres, dagés 
prouahir en les dites prouisións. A raó de .XX. sous 
per cascun jorn, muntan, la qual anada féu en lo mes 
de juliol. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .XVI. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  23 ll. 

Manament e àpoqua 
en lo qual manament és 
spressat com ab consen-
timent del Gouernador 
se féu.

E és enfialde al fil dels 
salaris.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Sacoma, guardià de 
la sala de la Uniuersitat, les quals, per los honrats 
Jurats ensemps ab lo nobla moser n’Olfo de Pròxida, 
Gouernador de Malorques, e alscuns pròmens sobra 
la prouisió del gra hordonats, li són stades tatxades 
per molts e diuerses trebays qu·a sostanguts extra-
hordinàriament en l’any present, per motls e diuer-
ses consels qu·an auts a tanir més

x Suma  216 ll. 
73 r. .MCCCLXXIIII.

de acostumat, per les prouisions fetes per occasió del 
gra. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XVIII. de da-
embra de l’any .MCCCLXXIIII.  10 ll. 
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Manament e àpoqua. 
E dona comta de l’arròs, 

segons que·s pertany; lo 
qual li fo definit per los 
hoïdors de comptes, a 
.XXIIII. de desembre l’any 
.MCCCLXXVIII., en lo 
qual li fo dedoit lo dit sa-
lari.

Ítem, auem pegat a·n Jacme de Pugals, mercader, 
són per paga e satisfacció que li pertany de salari 
per tot lo temps qu·a trebalat, qui són .IIII. mesos 
passats, en rebra lo arròs e liurar aquell a les flaque-
res per pastar aquell ensemps mesclat ab forment, 
per la gran e extrema necessitat de vituales qui en 
l’any present és estada en lo regna de Malorques. Lo 
qual salari los honrats Jurats han tatxat, ab uolentat e 
concell del nobla moser n’Olfo de Pròxida, gouerna-
dor en lo regna de Malorques, e d’alscuns pròmens 
sobra la prouisió de les vituales hordonats. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVIII. de daembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.  20 ll. 

Manament del Gouer-
nador e dels Jurats. 

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Fuster, scriuà del comtes 
de la Uniuersitat, les quals li són stades tatxades, ab 
uolentat e Consell del noble mosser n’Olfo de Prò-
xida, gouernador en lo regna de Malorques, e d’als-
cuns pròmens sobra la prouisió del gra hordontas, 
per moltes e diuerses scriptures les quals a fetes e 
trebayls qu·a sostanguts per rahó e ocassió de les 
prouisions de les vituales; con en lo present any se 
age couengudes a ffer extrahordinàriament diuerses 
masions e despeses, per les quals lo dit Pere Ffuster a 
trabalat més auant que no era acostumat per raó de 
son offici, segons que claramente per los dits comp-
tes apar. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XVIII. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  40 ll. 

Manament e àpoqua. 
I és feta menció atràs[?], 

en .LXIIII. cartes, a la data 
feta a·n Pere Garriga, pa-
tró de leny, del dit bascuyt 
que li deu éser comtat. 

E són notades al libre de 
notaments al dit Pere Gar-
riga, en [cartes] .LXXV. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Vanrell, notari de Ma-
lorques, són per preu e valor de .II. càntirs .X. lliures 
de bescuyt lo qual li lauaran de la nau de n’Anthoni 
Jordi, per obs de la barqua armada d’en Pere Garri-
ga, de Malorques; la qual, per ordinació del nobla 
senyor Gouernador e dels Jurats e Pròmens sobra la 
prouisió del gra hordonats, tremateran a Cadis, a les 
nostres .II. galeres, les quals eran al dit loch per fer 
vanir en aquesta Ciutat vituales. A raó de .LXXXX. 
sous lo càntir, muntan. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XVI. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  9 ll. 10 s.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Arnau de Lopià, donzell Jurat 
en l’any present, reebent en nom seu e del honrat en 
Ferrando Valentí, són per salari de .VIII. jorns que·ls 
dits Arnau e Ferrando, ab .IIII. macips qui·ls acom-
panayuan, menys de .I. cap de guayta e de .I. sag qui 
anaua ab ells, stigueran de fora, en la parròquia de 
Petra e altres parròquies de la illa, hon anaran, per 
ordinació del nobla senyor Gouernador e dels Jurats 
e Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats per 
fer entrar blats en la Ciutat, per la gran e extrema 
nacesssi-

x Suma  79163 ll. 10 s.
73 v. .MCCCLXXIIII.

tat de pan qui era en la Ciutat, per so con no s’ich 
trobaua forment ne blat per spescar, e fo la dita ana-
da en lo mes d’agost proper passat. A raó de .XX. 
sous lo jorns per cascun d’ells, muntan .XVI. lliures, 
e per los .IIII. masips, .IIII. lliures; munta per tot. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta ha .XIIII. de da-
embra de l’any .MCCCLXXIIII.  20 ll. 

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem auem pegat a·n Jacme Piera, porter del se-
nyor Gouernador, són per molts e diuerses trebayls  
qu·ha sostanguts en ajustar los pròmens del Consell  
que·ls Jurats an mester per les prouisions de les vi-
tuales; les quals los dits Jurats li an tatxades, ab uo-
lentat del noble senyor Gouernador e dels Pròmens 
sobre la prouisió del gra hordonats. E dona’ns alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XX. de daembra de l’any  
.MCCCLXXIIII.  2 ll. 

Ítem, auem pegat a·n Bernat Miquel, ciutedan 
de Malorques, són per preu e valor de .X. quarte-
res de forment les quals li restan a pegar d’aquelles 
.XXV. quarteres que·ls Jurats na compraran, a raó 
de .LXXXX. sous la quartera, per fer bescuyt a les 
.II. galees les quals en l’any present sa són armades 
en Malorques per anar sercar prestament vituales. 
Muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta ha .XX. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  45 ll. 

163. Hi ha signe sobreposat º.
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Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guerau Holiuela, porter del 
senyor Gouernador, són per molts e diuerses tre-
bayls qu·ha sostanguts, axí en sitar molts e diuerses 
pròmens de concells dels .XX. sobra les prouisions 
de les vituales hordonats, con per fer molts e diuer-
ses manaments per les dites prouisions feadores; los 
quals los Jurats han tatxats, ab uolentat del dit senyor 
Gouernador e dels dits Pròmens sobra la prouisió 
del gra hordonats. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta ha .XXII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 

Hauí letra del mana-
ment dels Jurats.

E àpoqua de la dita 
quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Bernat Almanara, guardià del 
port, .V. lliures són per salari, masions e despeses per 
.XX. jorns per los quals ha estat, nit e jorn, a Portopí, 
en la nau d’en Raxach, qui era vanguda carregada de 
gra de les parts de Nife; e assò per manament del se-
nyor Gouernador e per hordinació dels honrats Ju-
rats, per so que de la dita nau gra amegadament no·s 
pogéss descarregar, la qual nau jurcà[?] los dits .XX. 
jorns a descarregar, per so con ich auia aribats naui-
lis de castalans carregats de gra e lo senyor Gouer-
nador hordonà que abans descarragassen los dits va-
xells castalans que no la dita nau. E més li donam .V. 
lliures e són per salari de tot lo present any, sagons 
que cascun any és acostumat de pegar als dits guar-
dians; so és: a cascun .V. lliures; e assò per diuerses 
trebayls que cascun any sostenen per la Uniuersitat, 
axí en procurar barques e altres vaxells los quals tots 
jorns la Uniuersitat ha mester e en diuerses nagocis, 
con en procurar letres de la Uniuersitat con en altre 
manera. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XXII. de 
daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  10 ll. 

Hauí manament dels Ju-
rats.

E àpoqua de la dita 
quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Carbonell, sag dels 
gordians de la mar, son per salari de .X. jorns per 
los quals, de nit e de dia. a goytat, per hordinació e 
mana

x Suma  79164 ll.

164. Hi ha signe sobreposat º.
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74 r. .MCCCLXXIIII.
ment del nobla senyor Gouernador, en diuerses 
lenys qui eran entrats al port de Malorques carregats 
de gra, per so que·l dit gra no·s pogués barregar ne 
en altres vaxells tresportar. E dona’ns albaran e àpoc-
ha en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XX. de daembra de l’any .MCCCLXX 
IIII.  2 ll.

Restituí altre debitori. 
E de la difinició dels ho-

ïdors comptes.
E manament del Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Sanxo de Luna, uerguer de 
la Uniuersitat, són per diuerses masions qu·a fetes 
en la anada que·l nobla mosser Olfo de Pròxida, go-
uernador del regna de Malorques, ensemps ab los 
honrats en Johan Des Portell e Bernat Gili, jurats de 
la Uniuersitat, ab d’altres bons hòmens, féu a Calapí, 
hon la galera d’en Pere Bernat era, per trachtar e ma-
negar ab ell que fos en seruey de la Uniuersitat, ab 
la dita sua galera, per anar sercar vitaules, ensemps 
ab les dues galeres ja armades per la dita Uniuersi-
tat; sagons que per lo comta per manut donat per lo 
dit Sanxo apar. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XX. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  14 ll. 1 s.

Restituí letra dels claua-
ris de les dites galeas.

E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Guarola, mercader 
de Malorques, són per cambi e ualor de .XXIIII. 
dobles d’or que li eran degudes e li restan a pegar 
d’aquelles .XL. dobles que li eran degudes, per raó 
d’aquelles .XL. sportes de figa d’Alacant les quals los 
patrons de les .II. galeres qui en l’any present sa són 
armades en Malorques li lauaran de la barqua d’en 
Faliu Vidal, de Malorques, e de les quals n’Ernau Ba-
zeya, clauari de les dites galeres, li pegà .XVI. dobles 
e per sa letra féu a saber als honrats Jurats que lo ro-
manent li fos assí pegat; e en après, per ralació del dit 
Arnau, na són stats claramente sertificats. E dona’ns 
albarà e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XXII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  27 ll. 4 s.
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Hauí manament dels 
Jurats e àpoqua de la dita 
quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Matheu de Canyelles, ciute-
dan de Malorques, són per salari de .II. mesos, qui 
comensaran a .IIII. de noembra proper passat e sa-
ran finits a .III de janer primer uinent, per los quals 
a seruits e seruirà, nit e jorn, en la custòdia del moyl, 
per so que gra ni altres vituales no s’ich pusquan 
traura palesament ni hamegada, ni·s pusquan n’es 
degen carregar sens presència e sabuda dels honrat 
a·n Guillem Sacoma e Anthoni de Canyelles, prò-
mens qui eran hordonats, e ara hi són diputats los 
honrats en Johan Rog e Johan Cortés. Per so con los 
dits pròmens se muden mes en mes e seruexen sensa 
salari, fo ahordonat que poguessen tanir .II. macips 
per custòdia de les vituales los quals fossen salari-
agats dels béns de la Uniuersitat, lo qual salari és a 
raó de .LX. lliures l’any, esgordant que nit e jorn an 
stat e guaytat en lo dit moyl per la dita raó. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XXII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  10 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Guillem Aulager, guardià del 
port, són per salari de tot lo present any segons que 
cascun any és acostumat de pegar als guardians, so 
és, a cascun .V. lliures, e assò per diuerses trebayls 
que cascun any sostenan per la Uniuersitat, axí en 
procurar barques e altres vaxells, los quals tot jorn 
la Uniuersitat ha mester en diuerses nagocis, con 
en procurar letres de la dita Uniuersitat con en altre 
manera. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XXIII. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  5 ll. 

x Suma  58 ll. 5 s.
74 v. .MCCCLXXIIII.

Aquesta partida no pegà 
lo cambiador, per què la 
depnam así.

Restituí lo manament 
dels Jurats.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Janer, cambiador de 
Malorques, són per preu e ualor d’aquells .XXXX. 
càntirs de figa d’Alacant sportades, les quals los hon-
rats en Nicolau Coha e Nicolau de Pachs, patrons 
de les .II. galeres les quals en l’any preent són stades 
armades per anar sercar vituales, tornants e vinents  
de les parts de Xibilia, prengueran, en les mars
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E l’àpoqua de la dita 
quantitat.

E .I. albarà[?] d’en Nico-
lau.

E la letra dels Cònsols 
de Barchinona en què es 
inserta la proua feta de la 
ualor de la figa.

d’Alacant, del leny d’en Guillem Farran, de Barchi-
nona, carregat de figa; e assò per donar a mengar 
en aquells moros que tanien en les dites galeres, los 
quals eran stats presos en la galera que·ls dits pa-
trons165 auien presa armada del rey de Granada; lo 
qual leny anaua en Barchinona descarregar la dita 
figa, per què li auem aut a pegar lo preu e valor de so 
que la figa qui era en lo dit leny era estada vanuda en 
Barchinona, segons que, per letra dels honrats Còn-
sols de Barchinona, feta a .XXII. de daembra de l’an 
.MCCCLXXIIII. 166

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Berthomeu Morera, ciutedan 
de Malorques, són per salari de hun mes lo qual a  
seruit en liurar lo forment a les flaqueres per pas-
tar lo pan qui ua a la botiga comuna, a liurament 
del qual pan són hordonats los honrats en Johan de 
Sent Johan, donzell, e n’Uget Borressà, ab d’altres 
.IIII. pròmens de la Ciutat, lo qual mes sarà complit 
lo jorn de Nadal primer uinent. A raó de .III. sous 
lo jorn, munta. E dona’ns albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  4 ll. 10 s.

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Squela, ciutedan de 
Malorques, són per salari d’hun mes, qui será com-
plit lo primer de janer primer uinent, per lo qual a 
seruit, de nit e de dia, en la custòdia del moyl, [per 
so] que gra ni altres vituales no s’ich pusquen trau-
ra palasament ni amagada, ne carregar en mar sens 
presència e sabuda dels honrats en Guillem Sacoma 
e n’Anthoni de Canyelles, pròmens qu·y eran hordo-
nats, e ara hi són diputats los honrats en Johan Rog e 
Johan Cortés. Per so con los dits pròmens sa muden 
de mes en mes e seruexen sens salari, for hordonat 
que poguessen tanir .II. macips per custòdia de les 
dites vituales, los quals fossen salariats dels béns de 
la Uniuersitat; lo qual salari los Jurats han tatxat a 
raó de .LX. lliures l’any, esgordant que, nit e jorn, an

165. Segueix arma, ratllat.
166. Tot l’assentament comptable està ratllat i la quantitat eliminada de la suma final.
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stat e guaytat en lo dit moyl per la dita raó. Munta. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXIII. de da-
embra de l’any .MCCCLXXIIII.  5 ll. 

Restituí (…) lo alberà 
dels compradors.

E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch ses Codines e a·n 
Jordi de Sales, són per diuerses pèrdues de pan e 
pan trencat que feran en .II. setmanes que donaran 
lo pan a la Plasa del Pan, la una e l’altre semana lo 
donaran per les illes, per la gran e extrema nacessitat 
que ich auia de vituales, per la moltitut de la gent 
perdés lo dit pan, per la gent qui si abocaua, tren-
caua e engrunauan lo dit pan. Segons comta per ells 
donat lo qual és stat exami-

x Suma  9 ll. 10 s.167

75 r. .MCCCLXXIIII.
nats per los honrats Jurats en Johan de Sent Johan e 
a·n Johan Terragó, los quals són stats en assò diputats 
per los honrats Jurats. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .VIIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 7 s. 8

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Sagranada, ciutedan 
de Malorques, són per salari de .IIII. mesos qu·a se-
ruida la Uniuersitat per molts trebayls qu·a sostan-
guts, ensemps ab en Romà Janouer, en rebra e liurar 
a les flaqueres diuerses cantitats de forment e d’al-
tre blat per fer pestar per tanir les places e botigues 
hordonades a donar lo pan per les illes bastades, per 
la gran e extrema nacessitat de vituales qui era en 
la Ciutat e illa de Malorques. Per la qual raó, con 
auia de sercar e procurar gra per fer pestar per los 
alberchs e traura’n d’aquells qui n’auien més auant de 
lur prouisió a .II. mesos, axí en la Ciutat con fora la 
Ciutat, per la qual raó lo dit Anthoni a molt treba-
lat en lo dit temps per so con ha aut ha tanir comta 
a cascun del forment e blat que rebia e són stades

167. Amb un signe de º sobreposat. La suma inicial, de 82 lliures 16 sous 8 diners, ha estat cancel-
lada, restant-li les 73 lliures 6 sous 8 diners del primer assentament del foli; a sota de la qual hi ha escrita 
la suma definitiva de 9 lliures 10 sous.
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pessades .IIIIm. quarteres con d’assò que pegaua; lo 
qual salari los honrats Jurats li an tatxat, ab sabuda 
del nobla senyor Gouernador e ab Consell d’alscuns 
pròmens sobra les vituales hordonats, ateses los 
grans trebayls que·l dit Anthoni a sostanguts per la 
dita raó. E dona’ns albarà e àpocha en poder d’en Jac-
me de Tordera, notari de Malorques, feta ha .XXIII. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  70 ll. 

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat. 
E és cert que·l dit Pere 

Bernat prestà les dites 
.CCCC. dobles, sagons 
que·s mostra en lo comp-
ta de n’Arnau Baseyia, en 
cartes .IIII., lo qual ja fo 
difinit al dit Arnau per los 
hoïdors de comptes.

Ítem, auem pegat a·n Pere Bernat patró de gale-
ra ciutedan de Malorques, són per cambi e valor 
d’aquelles .CCCC. dobles d’or les quals lo dit Pere 
Bernat a prestades als honrats a·n Ramon Holiuer e 
Nicolau Coha, Jacme Darbòcies e Nicolau de Pachs,  
patrons de les .II. galeres qui en l’any present són 
stades armades en Malorques per anar sercar vitua-
les. Lo qual préstech lo dit Pere Bernat feu gracioza-
ment, sens negun intereses, estants les dites galeres 
en les parts de Xibilia, per fornir les dites galeres de 
panàtiga de què auien gran defaliment; segons que, 
per los dits patrons e encara per n’Ernau Bazeya, cla-
uari de les dites .II. galeres, qui rebé les dites .CCCC. 
dobles, e d’aquelles deu donar comta e raó, ensemps 
ab d’altres coses tocans la dita clauaria, los Jurats són 
stats planerament sertificats. A raó de .XXIIII. sous 
la dobla, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XXIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  480 ll.

Manament dels Jurats.
E àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Ses Eres, mercader 
de Malorques, són per loguer d’una sua botiga en 
la qual los pròmens de Sent Jacme donauan lo pan, 
per .III. mesos, qui comensaran a .XXIIII. de juli-
ol del present any e són finits a .XXV. de vuytubri. 
A raó de .X. sous lo mes, munta. E dona’ns albaran 
e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, notari 
de Malorques, feta a .XXIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  1 ll. 10 s.

x Suma  555 ll. 8 s. 8
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75 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
E són en lo compta d’en 

Pere Cardona en cartes 
.IX. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Vanrell, notari, són per 
preu e valor de .V. quarteres [e] miga de dacsa que·ls  
Jurats n’an comprades per fer pastar, per prouisió 
e nacessitat de pan qui era en la Ciutat; de la qual 
dacsa deuen donar comta e raó en Miquel Rauzell e 
a·n Pere Cardona, ciutedans de Malorques, pròmens 
hordonats168 a169 ffer pastar lo pan per què les plases 
fosen bastades; sagons que·ls Jurats ne foren sertifi-
cats per alabaran d’en Guillem Peris, hordonat tanir 
comta a tot lo blat stranger qui·s descarrega en la 
Ciutat. A raó de .L. sous la quartera, muntan. E do-
na’ns albarà e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXIII. de daembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.  13 ll. 15 s.

Manament dels Jurats. 
E àpoqua. 
E és cert que tot se des-

pès en les galeas e més 
auant.

Ítem, auem pegat a·n Falip de Térmens, mercader 
de Malorques, són per preu e ualor de .V. càntirs170 de 
bescuyt, net de tara, los quals los honrats en Ramon 
Oliuer, Nicolau Coha, Jacme Darbòcies, Nicolau de 
Pach, patrons de les .II. galeres les quals en l’any pre-
sent sa són armades per anar sercar prestament vi-
tuales, prengueran e lauaran, en les parts de Xibilia, 
per obs e prouisió de les dites galeres, qui no auien 
pan, de la coqua d’en Johan Gilla; segons que, per 
ralació dels dits Nicolau Coha e Nicolau de Pachs e 
encara d’en Jacme Roqua, lochtinent de n’Arnau Ba-
zeyia, clauari de les dites galeres, los Jurats són stats 
planerament sertificats. A raó de .V. lliures .X. sous 
per lo càntir, muntan, con aytant li·n fos promès per 
los dits patrons e clauari que li·n darien aytant con 
valgés en Malorques, e valia en aquell temps que li 
fo lauat .VI. lliures. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
ha .VIIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  28 ll. 19 s. 8

168. Segueix a ffer, ratllat.
169. a interlineada, damunt a ffer.
170. .XXVII., sobreposat, damunt de besc.
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Manament e àpoqua. 
E és cert que·l dit bes-

cuyt fo més en les demés 
galeras noues qui foren 
fetes en Mallorques, per 
raó de la gran fam que en 
Mallorques era.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Mersal, d’Alcódia, són 
per preu e valor d’aquelles .XXXXII. quarteres de 
forment que li foren preses del delma del Senyor 
Rey, per fer bescuyt a obs de les .II. galeres les quals, 
en l’any present, sa són armades en Malorques per 
anar cerquar vituales, per la gran e extrema naces-
sitat qui és en lo dit regna. Lo qual forment fo pres 
per en Guillem Sacoma qui, per manament del no-
bla senyor Gouernador, hi fo tremès per auer del dit 
loch serta cantitat de forment per spatxament de les 
dites galeres. Lo qual forment fo comtpat o aforat, 
per so con era del delma del Senyor Rey, a raó de .L. 
sous la quartera. Muntan. E dona’ns albaran e àpoc-
ha en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XXIII. de daembra de l’any .MCCCLXX.  
quatre  105 ll.

Manament e àpoqua,
E és messió noua[?]. 

Ítem, auem pegat a·n Jacme Conill, ciutedan de 
Malorques, són per salari de .XXXVI. jorns per los 
quals, per hordinasió del nobla senyor Gouernador 
e dels Jurats e Pròmens sobre la prouisió del gra hor-
donats, ha stat e guaytat en lo portal de la porta del 
Sitgar, per guardar que negú no ych tragés forment 
ne hordi ni altres blats sens albaran del dit seyor  
Gouernador

x Suma  147 ll. 14 s. 8171

76 r. .MCCCLXXIIII.
e lissència dels dits Jurats; e assò per tal que·ls dits 
blats no·s barregasen e encara que·s posqués sa-
ber quines gents lo ych treyen; los quals .XXXVI. 
jorns són finits a .XXIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII. A raó de .XII. diners per cascun 
jorn, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXIII. de daembra de l’any MCCCLXX quatre  1 ll. 16 s.

Manament 
E àpoqua en què·s feta 

menció con los Jurats eran 
tenguts pagar la imposició 
per los dits172

Ítem, auem pegat a·n Thomàs Bendutxo, compta-
dor en l’any present de la inposició de la mercaderia, 
són per inposició d’aquelles .IIIIm. quarteres de for-
ment les quals l’altre dia los honrats Jurats, per ordi-
nació del nobla moser Olfo de Pròxida, gouernador  266 ll. 13 s. 4

171. .VIII., damunt .IIII., ratllat.
172. Segueixen ± 10 espias il·legibles.
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en lo regna de Malorques, e dels pròmens sobra la 
prouisió del gra hordonats, compraran d’en Johan 
Alfonso e Alfonso Ferrandis, mercaders de Xibilia. 
A raó de .IIII. lliures per cascuna quartera, muntan 
.XVIm. lliures, qui, a raó de .IIII. diners per lliura, 
munta la inposició la qual la Uniuersitat és tanguda 
de pegar, segons que·n la carta daquèn feta és con-
tengut. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .XX. 
de daembra de l’any MCCCLXX quatre

x Suma  268 ll. 9 s. 4
x x Suma maior que munta tot assò que·ls dits Claua-

ris an pegat axí per so que costaran .II. galeres qui 
foren armades en Malorques o galiotes e barques, e 
altres masions qui·s són fetes, en lo dit any, per fer 
la prouisió del gra, segons que apar en .XLV. sumes 
qui són de .LIIII. cartes fins en .LXXVI. cartes e an 
.CLXXXIII. pertides qui muntan 
Posam-les en una suma en .CXIIII. cartes  14.757 ll. 13 s. 3

77 r. .MCCCLXXIIII.

Pegaments que auem ffets dels salaris hordinaris segons que cascun any és 
acostumat.

Messions acustumades.
E restituí lo manament 

e àpoqua de la dita quan-
titat.

 Primerament, auem pegat a·n Pons Des Camps, 
jurat de Malorques en l’any present, e són aquelles 
qui pertanyen als honrats Jurats, segons les hordi-
nacions fetes per lo Senyor Rey, per rahó de les ves-
tadures les quals cascun any se fan en lo comensa-
ment de lur aminestració; so és, per cascun dels dits 
jurats, .XX. lliures. Muntan per tots .VI. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVI. de Janer de l’any  
.MCCCLXXIIII.  120 ll. 

Manament dels Jurats.
E àpoqua de .XXV. lliu-

res.
E altre de .XXV. lliures.
E són a compliment de 

la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Pons Sacoma, ciutedan de 
Malorques, clauari de la Uniuersitat, e són per sa-
lari d’hun any qu·a seruida la Uniuersitat, per ésser 
clauari d’aquella, lo qual any és stat complit a .XXI-
III. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.. A raó de 
.L. lliures l’any, muntan, les quals li pegam entre 
.II. uegades. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoches 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
fetes  50 ll.
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Manament dels Jurats.
E àpoqua de .XXV.
E altre de .XXV. lliures 

que són a compliment.

Ítem, auem pegat a·n Miquel de Pach, clauari de 
la Uniuersitat, e són per salari de hun any qu·a se-
ruida la Uniuersitat per esser clauari d’aquella, lo 
qual any fo complit a .XXIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.. A raó de .L. lliures l’any, munta, e 
les quals li pegam entre .II. vagades. E dona’ns .II. 
albarans e .II. àpoques en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, fetes  50 ll. 

Manament e àpoqua de 
.XXV. lliures.

E altre d’altres .XXV. 
lliures que són a compli-
ment de paga de les dites 
.L. lliures.

Ítem, auem pegat a l’honrat misser Guillem Ge-
rau, saui en dret, són per salari d’hun any qu·a se-
ruida la Uniuersitat per ésser assesor d’aquella, lo 
qual any fo complit a .XXIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.. A raó de .L. lliures l’any, muntan, 
les quals li donam entre .II. pagues. E dona’ns .II. 
albarans e .II. àpoches en poder d’en Jacme Torde-
ra, notari de Malorques, fetes  50 ll. 

Manament del Jurats. 
E àpoqua de .C. lliures.
E és salari acustumat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Tordera, notari scriuà 
de la Uniuersitat, són per salari de hun any qu·a 
seruida la Uniuersitat per ésser scriuà d’aquella, lo 
qual any fo complit ha .XXIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII. A raó de .C. lliures l’any, les quals 
li donam entre .II. pages. E dona’ns .II. albarans e 
.II. àpoches en poder d’en Jacme Tordera, notari de 
Malorques, fetes  100 ll. 

x Suma  370 ll. 
77 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
.XXV. lliures.

E altre de .XXV. lliures.
E són a compliment de 

paga de la data[?] de .L. 
lliures.

Ítem, auem pegat a·n Pere Sala, notari síndich de 
la Uniuersidad, e són per salari d’hun any qu·a se-
ruida la dita Uniuersitat per ésser síndich e procu-
rador d’aquella, lo qual any fo complit a .XXIIII. de 
daembra de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de .L. lliu-
res l’any, munta, e les quals li pegam entre .II. uega-
des. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  50 ll. 

Manament dels Jurats.
E àpoqua de .XX. lliures. 
Ítem, altres .XX. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Pere Ffuster, scriuà dels cla-
uaris de la Uniuersidad, e són per salari seu de hun 
any qu·a seruida la Uniuersitat a menar e ragir los 
comtes d’aquella, lo qual any fo complit a .XXIIII.  
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de 
.LXXX. lliures l’any munta, les quals li pegam en-
tre .IIII. pertides. E dona’ns .IIII. albarans e .IIII.
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E letra de procurador 
en què són inserades les 
letres del Senyor Rey e173 
que manà que, no con-
trestant la pramàticha, sia  
pagat a raó de .LXXX. 
lliures. 

Ítem, altre àpoqua de 
.XX. lliures.

E són a compliment de 
.LXXX. lliures.

àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes. 

Lo qual salari li és stat tatxat per lo molt alt Se-
nyor Rey, no contrestant que per les sues hordina-
cions li agés tatxades .XXX. lliures, segons que·n 
una letra de manament per lo nobla mosser n’Olfo 
de Pròxida, gouernador en lo regna de Malorques, 
en la qual és insertada la prouisió e manament del 
Senyor Rey, dada en Malorques a .XI. d’abril de 
l’any .MCCCLXXIIII., és contengut.  80 ll.

Hauí manament e àpo-
qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Berthomeu Des Cors, cam-
biador, e són per salari d’hun any que·s estat cam-
biador de la Uniuersitat, lo qual any fo complit a 
.XXIIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.. A 
raó de .C. lliures l’any, munta, les quals li donam 
en una partida. E dona’ns albarà e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.XVIII. de daembre de l’any .MCCCLXXIIII.  100 ll.

Àpoqua de .VI. lliures 
.V. sous. 

Altre de .VI. lliures .V. 
sous. 

Altre de .VI. lliures .V. 
sous.

Ha compliment de[?] 
data. 

Ítem, auem pegat a·n Peró Palera, lauador dels 
deutes deguts a la Uniuersitat són per salari de 
.VIIII.174 mesos qu·a seruida la Uniuersitat per pro-
curar que tots aquells qui deuien a la Uniuersitat 
anasen posar so que deuien a la taula d’en Bertho-
meu Des Cos, cambiador de la dita Uniuersitat; los 
quals .VIIII. mesos foren complits a .XXIIII. de 
satembra de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de .XXV. 
lliures l’any, munta, les quals li pegam entre .III. pa-
ges. E dona’ns .III. albarans e .III. àpoches en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  18 ll. 15 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Merimon, de Leyda, 
lauador dels deutes daguts a la Uniuersitat són per 
salari de .III. mesos qu·a seruida la dita Uniuer-
sitat per procurar que tots aquells qui deuien a la 
Uniuersitat anasen pegar so que deuien a la taula 
d’en Berthomeu Des Cors, cambiador de la dita 
Uniuersitat; los quals .III. mesos foren complits a

173. Segueixen ±10 espais il·legibles.
174. Amb un signe de º sobreposat.
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 .XXIIII. de satembra de l’any .MCCCLXXIIII. A 
raó de .XXV. lliures l’any, muntan, les quals li do-
nam en una pertida. E dona’ns albarà e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .V. de daembra del dit any  6 ll. 5 s.

Manament dels Jurats.
E àpoqua de .XI. lliures 

.V. sous. 
Altre .VI. lliures .V. sous. 
Altre àpoqua de .VI. 

lliures .V. sous. 
Ítem, altre de .VI. lliures 

.X. sous. 
E són a compliment de 

les dites .XXV. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Sacoma, guardià 
de la sala de la Uniuersitat, són per salari d’hun 
any qu·a seruida la dita Uniuersitat per éser guar-
dià de la dita sala, lo qual any fo complit a .XXIIII. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII. raó de .XXV. 
lliures l’any, muntan, les quals li pegam entre .III. 
pertides. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  25 ll. 

x Suma  280 ll.
78 r. .MCCCLXXIIII.175

Àpoqua de .XV. 
E altra de .XV. lliures .X. 

sous.
E altre de .XII. lliures .X. 

sous, que són compliment 
de salari.

Ítem, auem pegat a·n Sanxo de Luna, verguer de 
la Uniuersitat, són per la salari d’hun any que176 ha 
seruida la dita Uniuersitat per ésser verguer d’aque-
lla, lo qual any fo complit a .XXIIII. de daembra 
de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de .XL. lliures l’any, 
muntan, les quals li auem pegades entre .III. pages. 
E dona’ns .III. albarans e .III. àpoches en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  40 ll. 

Lo qual salari li auem pegat per manament a nos 
fet per lo nobla moser n’Olfo de Pròxida, gouerna-
dor, ab letra sua a nos tremesa, data en Malorques 
a .XV. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII. E asò a 
fet lo dit nobla per manament del Senyor Rey a ell 
fet ab letra sua, dada en Barchinona a .V. de vuytu-
bri del dit any, per la qual li manà que cascun any 
fasa donar de salari al dit Sanxo a raó de .XL. lliures 
l’any, no contrestant les sues hordinacions entany 
fetes, per les quals li auia tatxades .XXV. lliures de 
salari l’any.

175. Amb un signe de º sobreposat.
176. Escriu ques i corregeix ratllant la s.
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Cauteles.177

Àpoqua de .XXI. lliures 
.V. sous. 

Altre de .VI. lliures .V. 
sous. 

Altre de .VI. lliures .V. 
sous. 

Altre de .VI. lliures .V. 
sous. 

E són a compliment de 
paga de .XL. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Fferrer Gombau, verguer de 
la Uniuersitat, són per salari seu d’hun any qu·a se-
ruida la dita Uniuersitat per ésser verguer d’aque-
lla, lo qual any fo complit a .XXIIII. de daembra 
de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de .XL. lliures l’any 
muntan, les quals li auem pegades entre .III. pa-
ges. E dona’ns .III. albarans e .III. àpoques en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes 

Lo qual selari li auem pegat per manament a nos 
fet per lo nobla moser Olfo de Pròxida, gouerna-
dor, ab letra sua a nos tremesa, data en Malorques 
a .XV. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII. E assò 
a fet lo dit nobla per manament del Senyor Rey a ell 
fet ab letra sua, data en Barchinona a .V. de vuytu-
bri del demunt dit any, per la qual li manà que cas-
cun any fasa donar de salari al dit Fferrer a raó de 
.XL. lliures, no contrestant les sues hordinacions 
entany fetes, per les quals li auia tatxades de salari 
.XXV. lliures l’any

 40 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat de .XII. 
lliures .X. sous. 

E altres .XII. lliures .X. 
sous.

E són a compliment de 
paga.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Peris, mercader, qui 
té lo fòndech de la Uniuersitat, son per salari seu 
d’hun any qu·a regit lo fòndech de la dita Uniuer-
sitat, lo qual any fo complit a .XXIIII. de daembra 
de l’any .MCCCLXXIIII.. A raó de .XL. lliures l’any 
muntan, e les quals auem pegades entre .II. pagues. 
E dona’ns .II. albarans e .II. àpoches en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  25 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat, ço es, 
de .X. lliures, altre de .X. 
lliures.

Ítem, auem pegat a·n Guillem de Banyeres, se-
quier de la aygua de la Font de la Ciutat, són per 
salari seu de .VI. meses que·n aquest any ha seruit 
en la dita céquia, los quals foren complits a .XXIIII. 
de juny de l’any .MCCCLXXIIII., les quals li pe-
gam entre .II. pagues. A raó de .XXXX. lliures l’any 
muntan. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
fetes  20 ll.

177. Segueixen ±6 espais il·legibles.
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Hauí manament e àpo-
qua.

E és salari acustumat.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Labià, sequier de la 
aygua de la Font de la Ciutat, són per salari seu de 
.VI. mesos que·n aquest present any ha seruida la 
dita céquia, los quals foren complits a .XXIIII. de 
daembra de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de .XL. 
lliures l’any, muntan.178 E dona’ns .II. albarans e 
.II. àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, no-
tari de Malorques, feta ha .XII. de vuytubri de l’any 
.MCCCLXXIIII.  20 ll. 

x Suma  145 ll. 
78 v. .MCCCLXXIIII.

Àpoqua de .X. lliures 
.VII. sous. 

Altre de .VI. lliures 
.XVI. sous.

Altre de .X. lliures .XII. 
sous.

Altre de .VI. lliures .XV. 
sous.

Altre de .VI. lliures .XV. 
sous.

E són a compliment del 
dit salari.

Ítem, auem pegat a·n Vicens Castell, coadjutor del 
cequier de l’aygua de la Font de la Ciutat, són per 
salari seu d’hun any que ha seruida la Uniuersitat 
per manar l’aygua de la dita Font, lo qual any fo fi-
nit a .XXIIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.. 
A raó de .XXVII. lliures l’any, muntan, les quals li 
pegam entre .IIII. pertides. E dona’ns .IIII. albarans 
e .IIII. àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, fetes  27 ll.

Àpoqua de .VI. lliures 
.V. sous. 

Altre de .VI. lliures .V. 
sous. 

E ha compliment la data.

Ítem, auem pegat a·n Jordi Lodrigo, coadjutor del 
cequier de l’aygua de la Font de la Ciutat, són per 
salari seu de .VI. mesos qu·ha seruida la Uniuer-
sitat per menar l’aygua de la dita Font, los quals 
.VI. mesos són complits a .XXIIII. de juny de l’any 
.MCCCLXXIIII.. A raó de .XXV. lliures l’any, mun-
tan, les quals li donam entre .II. pagues. E dona’ns 
.II. albarans e .II. àpoches en poder d’en Jacme de 
Tordera  12 ll. 10 s.

Àpoqua de .VI. lliures 
.VI. sous.

Altre àpoqua de .VI. 
lliures .V. sous.

E són a compliment de 
tota la quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Vicens Romeu, coadjutor del 
cequier de l’aygua de la Font de la Ciutat, són per 
salari seu de .VI. mesos, qui són complits a .XXIIII. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII., per los quals 
ha seruida la Uniuersitat per menar l’aygua de la 
dita Font. A raó de .XXV. lliures l’any, muntan, les 
quals li donam entre .II. pagues. E dona’ns .II. alba-
rans e .II. àpoches en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, fetes  12 ll. 10 s.

178. Segueix les ratllat.
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Àpoqua de .VI. lliures.
Altre d’altres .VI. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Maya, ciutedan de 
Malorques, són per salari seu d’hun any que ha se-
ruida la Uniuersitat per guardar lo canó de l’aygua 
qui va a la Uila de Vayl e per amenar aquella, lo 
qual any fo complit a .XXIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.. A raó de .XII. lliures l’any, mun-
tan, les quals li donam entre .II. pagues. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, no-
tari de Malorques, fetes  12 ll.

Àpoqua de .VI. lliures 
.V. sous. 

Altre de .VIII. lliures .V. 
sous.

A compliment del dit 
salari.

Ítem, auem pegat a·n Johan Conil, qui ten la 
uergua de masurar les botes del ui stranger qui·s 
ven en Malorques, són per salari seu de hun any, 
qui fo complit ha .XXIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII., qu·a seruida la Uniuersitat per 
masurar e vergar la dites botes. A raó de .XV. lliu-
res l’any, munta, les quals li pegam entre .II. pagues. 
E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  15 ll.

Àpoqua de .VI. lliures 
.XIII. sous.

Altre de .III. lliures .XI. 
sous .VIII. diners.

Són compliment [del dit 
salari].

Ítem, auem pegat a·n Berthomeu Pastor, qui 
ten lo pes del mercat del fil, són per salari de hun 
any, qui fo complit a .XXIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII., per lo qual a seruida la Uniuer-
sitat per ragir lo dit pes. A raó de .X. lliures l’any, 
les quals li donam entre .II. vegades. E dona’ns .II. 
albarans e .II. àpoches en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, fetes  10 ll. 

Àpoqua de .X. lliures.
Altre de .X. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Miquel Roses, qui ten lo pes 
de la lana e del carbó a la Quartera, són per salari 
seu d’hun any qu·a seruida la Uniuersitat per tanir 
e ragir lo dit pes, lo qual any fo complit a .XXIIII. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de

x Suma  89 ll.
79179 r .MCCCLXXIIII.

XX. lliures l’any muntan, les quals li pegam entre 
.II. pagues. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
fetes  20 ll.

179. Amb un signe de º sobreposat.
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Àpoqua de .VIIII. lliures 
.V. sous. 

Altre de .VII. lliures .X. 
sous.

Altre de .VIIII. lliures 
.X. sous.

Altre de .VII. lliures .X. 
sous.

Ítem, auem pegat a·n Pere Dorta qui, té lo pes de 
les fabes [e] de la farina, són per salari seu de hun 
any qu·a seruida la Uniuersitat per tanir e ragir lo 
dit pes, lo qual any fo complit a .XXIIII. de daem-
bra de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de .XXX. lliu-
res l’any, munta .XXX. lliures. E més, li auem pegat 
.IIII., e són per diuerses trebayls qu·a sostanguts, 
axí en dicmenges e en festes con en altres jorns, per 
rahó del dit pes, hon auia stat continuadament tot 
jorn e gran part de les nits, per pesar lo forment e 
altres blats qu·i heran hordonats de pastar per les 
flaqueres, per so que les gens poguessen trobar pan 
per les places hordonades, con fos de gran necessi-
tat que les dites flaqueres fossen bastades de farina, 
per la gran ramor qui tots jorns era per les dites 
places, per so con les gens no podien trobar pan; 
les quals .IIII. lliures li foren tatxades ab uolentat 
del nobla senyor Gouernador e dels180 Pròmens so-
bra la prouisió del gra hordonats. Munta per tot. 
Els quals li donam entre .IIII. pagues. E dona’ns 
.IIII. albarans e .IIII. àpoches en poder d’en Jacme 
de Tordera, notari de Malorques, fetes  34 ll.

Àpoqua de .VIII. lliures 
.V. sous. 

Altre de .VI. lliures .X. 
sous. 

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

E són a compliment de 
las ditas .XXVIIII. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Canals, qui ten la 
hun dels peses de la farina, són per salari seu de 
hun any qu·a seruida la Uniuersitat per tanir e ra-
gir lo dit pes, lo qual any fo complit a .XXIIII. de 
daembra de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de .XXV. 
lliures l’any, munta .XXV. lliures. E més li auem 
pegat .IIII. lliures, són per diuerses trebayls qu·a 
sostanguts, axí en dicmenges e an festes con altres 
jorns, per rahó del dit pes, hon auia stat continu-
adament, tot jorn e gran part de les nits, per pa-
sar lo forment e altres blats qui heran hordonats 
de pastar per les flaqueres, per so que les gens po-
guessen trobar pan per les places hordonades, con 
fos de gran necessitat que les dites flaqueres fos-
sen bastades de farina, per la gran ramor qui tots 
jorns era per les dites places, per so con les gens 
no podien trobar pan; les quals .IIII. lliures li foren 
tatxades ab uoluntat del nobla senyor Gouernador 
e dels Pròmens sobra la prouisió del gra hordonats, 
les quals li donam entre .IIII. pagues. E dona’ns 
.IIII. albarans e .IIII. àpoches en poder d’en Jac-
me de Tordera, notari de Malorques, fetes munta.  29 ll.

180. Segueix nobla, ratllat.
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Àpoqua de .VIII. lliures 
.V. sous.

Altre de .VI. lliures .V. 
sous.

Altre de .VIII. lliures .V. 
sous.

Altre de .VI. lliures .V. 
sous. 

E són a compliment de 
les dites .XXIX. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Berthomeu Scolà, qui té la 
hun dels pezes de la farina, són per salari seu de 
hun any qu·a seruida la Uniuersitat per tanir e ra-
gir lo dit pes, lo qual any fo complit a .XXIIII. de 
daembra de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de .XXV. 
lliures l’any, munta .XXV. lliures. E més li auem 
pegat .IIII. lliures, són per diuerses trebayls qu·a 
sostanguts, axí en dicmenges e an festes con altres 
jorns, per rahó del dit pes, hon auia stat continua-
dament tot jorn e gran part de les nits per pasar lo 
forment e altres blats qui eran hordonats de pastar 
per les flaqueres, per so que les gens poguessen tro-
bar pan per les places hordonades, con fos de gran 
nacessitat que les dites flaqueres fossen bastades de 
farina per la gran ramor qui tots jorns era per les 
dites places, per so con les gens no podien trobar 
pan. Les quals .IIII. lliures li foren tatxades ab uo-
lentat del nobla senyor Gouernador e dels Promens 
sobra la prouisió del gra hordonats, les quals li do-
nam entre .IIII. pagues. E dona’ns .IIII. albarans e 
.IIII. àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, no-
tari de Malorques, fetes munta  29 ll. 

x Suma  112 ll. 
79 v. .MCCCLXXIIII.

Àpoqua de .L. lliures. 
Altre de .L. lliures. 
Altre de .L. lliures.
E són a compliment de 

paga.
E restituí .III. mana-

ments dels Jurats.

Ítem, auem pegat a mestre Pere Saflor, mestre 
en madecina, són per la panció que la Uniuersitat 
cascun any li és tanguda de fer, entre .III. vegades 
l’any. La qual pansió li pegam per manament del 
Senyor Rey, no contrestant les sues hordinacions 
entany fetes, e les quals li pegam entre .III. pagues. 
E dona’ns .III. albarans e .III. àpoches en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  150 ll.

Àpoqua de .L. lliures. 
Altre d’altres .L. lliures. 
E los manaments .II. 

dels Jurats.
 A compliment de les di-

tes .C. lliures.

Ítem, auem pegat a mestre Bonanat Jolià, mestre 
en madecina, són per la panció que la Uniuersitat 
cascun any li és tanguda de fer entre .II. vegades 
l’any. La qual pansió li pegam per manament del 
Senyor Rey, no contrestant les sues hordinacions 
entany fetes, e les quals li pegam entre .II. pagues. 
E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  100 ll.
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Àpoqua de .VII. liures 
.X. sous. 

Altre de .VII. lliures .X. 
sous.

E manament dels Jurats.
Altre de .VII. lliures .X. 

sous.
Altre de .VII. lliures .X. 

sous.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Holiuer, argen-
ter, qui ten lo march de l’argent, són per salari d’hun 
any qu·a seruida a la Uniuersitat per ragonéxer que 
l’argent qui·s lauora en Malorques sia de la ley que 
ésser deu, e per marcar aquell; lo qual any fo com-
plit a .XXIIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII. 
A raó de .XV. lliures l’any, munta, e les quals li do-
nam entre .II. pagues. E dona’ns .II. albarans e .II. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  15 ll.

Ítem, auem pegat al demunt dit Ffrancesch Ho-
liuer, són per salari d’hun any qu·a seruida la Uni-
uersitat, per ésser vaedor de la moneda qui·s bat 
en Malorques, ab en Ffrancesch Bertran ensemps, 
per ueura e ragonéxer que la dita moneda sia de la 
ley que ésser deu; lo qual any fo complit a .XXIIII. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de .XV. 
lliures l’any, muntan, e les quals li donam entre .II. 
vegades. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoches en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
fetes  15 ll.

Àpoqua de .VII. lliures 
.X. sous.

Altre de .VII. lliures .X. 
sous.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Bertran, ve-
ador de la Monedaria, són per salari d’hun any 
qu·a seruida la Uniuersitat per ésser vaedor de la 
moneda qui·s bat en Malorques, ab en Ffrancesch 
Oliuer, argenter, ensemps per ueura e ragonéxer 
que la dita moneda sia de la ley que ésser deu; lo 
qual any fo complit a .XXIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII. A raó de .XV. lliures l’any, munta, 
e les quals li pegam entre .II. pagues. E dona’ns .II. 
albarans e .II. àpoques en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, fetes  15 ll. 

Àpoqua de .II. lliures  
.X. sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous, que són a compli-
ment.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni de Murta, guardià 
de la deressana, son per salari seu de hun any qu·a 
seruida la Uniuersitat per guardar la dita deressa-
na, a raó de .V. lliures l’any; lo qual fo complit a  
.XXIIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII. Les 
quals li pegam entre .II. pagues. E dona’ns .II. alba-
rans e .II. àpoches en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, fetes  5 ll. 
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere de la Mota, ciutedan 
de Malorques, són per salari d’hun any que ha se-
ruida a la Uniuersitat per ésser pessador del pes de 
la paya; lo qual any fo complit a .XXIIII. de daem-
bra de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de .XV. lliures 
l’any, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes 
a .XXVII. de noembra de l’any MCCCLXX quatre  15 ll. 

x Suma  315 ll. 
80 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

.XX. lliures.
Altres de .XXXX. lliures. 
E son a compliment. 

Ítem, auem pegat a·n Roger Ricard, corredor de 
coyl, les quals per los honrats Jurats del present any 
són stades tatxades al demunt dit Roger Ricard, 
Berenguer Rog, Bernat Güells e Gill de Soteres, 
corradós, per salari de vendra los delmes del bes-
tiar e totes les inposicions e ajudes, axí de la Ciutat 
con de fora, les quals los honrats Jurats aguessen a 
uendra per la Uniuersitat en lo dit any. Les quals li 
donam entre .II. pagues. E dona’ns .II. albarans e 
.II. àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari 
de Malorques, fetes  60 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E és cert que ell fo .I. dels 
hoïdors dels comptes en 
lo present any.

Ítem, auem pegat a·n Bernat de Fontanes, ciute-
dan de Malorques, són en paga prorata del salari 
que li pertany per rahó de la examinació dels com-
tes de la Uniuersitat de l’any MCCCLXX dos ensà. 
En la qual examinació lo dit Bernat, ensemps ab 
los honrats en Berenguer de Térmens, mercader, e 
Bernat Mulet, de Muro, són estats elegyts contadós 
per lo Gran Concell, segons que·n les hordinaci-
ons per lo Senyor Rey entany fetes per bon stament 
d’aquest regna és largament contengut. E dona’ns 
albaran e àpocha feta en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, a .XII. de vuytubri de 
l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

E és cert que·ls dits ho-
ïdors foren en lo present 
any.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer de Térmens, 
mercader de Malorques, són en paga prora-
ta del salari que ly pertany per rahó de la exa-
minació dels comtes de la Uniuersitat de l’any 
MCCCLXX dos ensà. En la qual examinació 
lo dit Berenguer, ab los honrats en Bernat de 
Fontanes e Bernat Mulet, de Muro, són estats 
elegyts comtadors per lo Gran Concell, segons
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que·n les hordinacions per lo Senyor Rey entany 
fetes per bon stament d’aquest regna és largament 
contengut. Les quals rebé per ell a·n Gabriel de Tér-
mens, procurador seu. E dona’ns albaran e àpoqua 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, a .XXI. de vuytubri de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E és cert que·l dit Bernat 
Mulet seruí lo dit ofici ab 
sos companyons.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Mulet, de Muro, són 
en paga prorata del salari que li pertany per rahó de 
la examinació dels comtes de la Uniuersitat de l’any 
MCCCLXX dos ensà. En la qual examinació lo dit 
Bernat, ab los honrats en Bernat de Fontanes e Be-
renguer de Térmens són estats elegyts comtadós 
per lo Gran Concell, segons que·n les hordinaci-
ons per lo Senyor Rey entany fetes per bon stament 
d’aquest regna és largament contengut. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, a .XII. de vuytubri de l’any  
.MCCCLXXIIII.  25 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E és salari taxat per 
lo Senyor Rey segons la 
per181cha.

Ítem, auem pegat a·n Pere Soler, notari, scriuà 
dels hoydós dels comtes de la Uniuersitat, són per 
salari d’hun any qui serà complit a .XXIIII. de da-
embra de l’any .MCCCLXXIIII., per lo qual a se-
ruit los hoydós dels dits comtes de la Uniuersitat, 
segons les hordinacions del Senyor Rey, en lo qual 
hofici per los Jurats és stat hordonat. E dona’ns al-
baran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, a .XXVI. de vuytubri de l’any 
.MCCCLXXIIII.  25 ll.

x Suma  160 ll. 
80 v. .MCCCLXXIIII.
Àpoqua de .XVII. lliu-

res. 
Altre àpoqua de .X. lliu-

res.
Axí que són .XXVII. 

lliures, segons la dade e 
los manaments dels Ju-
rats.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Paliser, preuera, són 
per salari de .VI. mesos qu·ha seruida la Uniuersi-
tat, per hordonar les .XXV.enes de la guayta qui ua 
per la Ciutat e per fer albarans tots jorns d’aquelles, 
e encara per fer albarans dels hòmens a cauayl qui  
deuien fer la guayta; los quals .VI. mesos són com-
plits a .XXIIII. de daembra de l’any .MCCCLXX 
IIII. A raó de .L. lliures l’any, muntan .XXV. lliures. E 
més li auem pegat, los quals auia bestrets a diuerses 
scriuans, los quals an traladades totes les illes de la

181. Segueixen ± 4 espais il·legibles.
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Ciutat, per manament d’en Bernat Miquel, Johan 
Torrebadal e Miquel Rauzells, qui foren diputats a 
donar lo pan per les illes, .II. lliures. Munta per tot. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, fetes  27 ll.

Àpoqua de .VII. lliures 
.X. sous.

Altre de .V. lliures182 
compliment de paga del 
dit salari.

E foren taxades ensemps 
ab los manaments dels Ju-
rats.

Ítem, auem pegat a·n Miquel Trauquedor, són per 
paga prorata del salari seu, so és: per .V. mesos qu·a 
seruida la Uniuersitat, per donar los albarans de les 
vint e sinquenes dels hòmens a peu e a caual qui 
totes nits fan la guayta per la ciutat. A raó de .XXX. 
lliures l’any, munta, les quals li pegam entre .II. pa-
gues. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetas  12 ll. 10 s.

Àpoqua de .IIII. lliures 
.X. sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

E són a compliment de 
paga.

Ítem, auem pegat a·n Bonauentura Calcau, són per  
salari seu d’hun any qu·a seruida la Uniuersitat,  
per guaytar tots vespres en la una de les torres de 
Portopí, lo qual any fo complit a .XXIIII. de da-
embra de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de .XXVII. 
lliures l’any, munta, les quals li pegam entre .VI. 
pagues. E dona’ns .VI.albarans e .VI. àpoques en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
fetes  27 ll.

Àpoqua de .II. lliures  
.V. sous. 

Altre de .II. lliures .V. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Són compliment de la 
paga.

Ítem, auem pegat a·n Bernat de Comeles, guar-
dià de la una de les torres de Portopí, e són per 
salari d’hun any qu·a seruida la Uniuersitat, per 
guaytar tots vespres en la una de les dites torres, lo 
qual any fo complit a .XXIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII. A raó de .XXVII. lliures l’any, 
muntan, e les quals li pegam entre .VII. pertides. E 
dona’ns .VII. albarans e .VII. àpoches en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  27 ll.

182. Segueixen ± 4 espais il·legibles.
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Àpoqua de .IIII. lliures 
.X. sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Són compliment.

Ítem, auem pegat a·n Martí de Cena, guardià 
de la una de les torres de Portopí, són per salari 
d’hun any qu·a seruida la Uniuersitat, per guaytar 
tots vespres en la una de les torres de Portopí, lo 
qual any fo complit a .XXIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII. A raó de .XXVII. lliures l’any, 
munta, e les quals li pegam entre .VII. pertides. E 
dona’ns .VII. albarans e .VII. àpoches en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  27 ll. 

Àpoqua de .IIII. lliures 
.X. sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Són compliment.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Aguiló, guardià 
de la una de les torres de Portopí, e són per salari 
d’hun any qu·a seruida la Uniuersitat, per guaytar 
tots vespres en la una de les dites torres, lo qual 
any fo complit a .XXIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII. A raó de .XXVII. lliures l’any, 
muntan, e les quals li pegam entre .VI. pagues. E 
dona’ns .VI. albarans e .VI. àpoches en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  27 ll.

x Suma  147 ll. 10 s.
81 r. .MCCCLXXIIII.183

Àpoqua de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous.

Ítem, auem pegat a·n Johan Riquer, talayer de la 
talaya del cap de Trafalempa, e són per salari d’hun 
any qu·a seruit e estat en la dita talaya, lo qual any 
comensà de seruir lo primer dia de janer de l’any de 
la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. e fo 
complit a .XXXI. de daembra de l’any .MCCCLXXV. 
A raó de .XXX. lliures l’any, muntan, les quals li pe-
gam entre .VIIII. pagues. E dona’ns .VIIII. albarans

183. Amb un signe de º sobreposat.
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Altre de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous.

A compliment de .XXX. 
lliures.

e .VIIII. àpoches en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, fetes  30 ll. 

Àpoqua de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .V. lliures .X. 
sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .II. lliures .X. 
sous.

Altre de .V. lliures .X. 
sous.

Altre de .V. lliures .X. 
sous.

Altre de .V. lliures .X. 
sous.

Compliment de paga.

Ítem, auem pegat a·n Domingo Gill, talayer del 
cap de Trafalempa, e són per salari d’hun any qu·a 
seruit e estat en la dita talaya, lo qual any comensà 
de seruir lo primer dia de janer de l’any de la Nati-
vitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. e fo com-
plit a .XXXI. de daembra de l’any .MCCCLXXV. 
A raó de .XXX. lliures l’any, muntan, les quals li 
pegam entre .IX. pagues. E dona’ns .VIIII.albarans 
e .VIIII. àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, fetes  30 ll. 

Àpoqua de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
E són compliment.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Banet, talayer d’En 
Drag, són per salari d’hun any qu·a seruit e estat 
en la dita talaya, lo qual any comensà de seruir lo 
primer jorn de janer de l’any de la Nativitat de Nos-
tre Senyor .MCCCLXXIIII. e fo complit a .XXXI. 
de daembra de l’any .MCCCLXXV. A raó de .XXX. 
lliures l’any, muntan, les quals li pegam entre .VI. 
pagues. E dona’ns .VI. albarans e .VI. àpoques en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
fetes  30 ll.

Àpoqua de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
E són compliment.

Ítem, auem pegat a·n Berthomeu Seriol, ta-
layer de la talaya d’En Drag, són per salari de 
hun any qu·a seruit e estat en la dita talaya, lo 
qual any comensà de comptar lo primer jorn de 
janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIIII. e fo complit a .XXXI. de da-
embra de l’any .MCCCLXXV. A raó de .XXX. 
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lliures l’any, muntan, les quals li pegam entre .VI. pa-
gues. E dona’ns .VI. albarans e .VI. àpoques en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  30 ll.

Àpoqua de .VI. lliures 
.X. sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Que són a compliment 
del dit salari e restituí184 
per la dita raó fets.

Ítem, auem pegat a·n Miquel Muntanyola, ta-
layer de la Dragonera, són per salari de .X. mesos 
qu·ha seruits e estat en la dita talaya, los quals co-
mensaran de comtar ha .XV. de janer de l’any de 
la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXX. quatre 
e són complits ha .XV. de noembra del dit any. A 
raó de .XXXVIIII. lliures l’any, muntan, les quals li 
pegam entre .V. pagues. E dona’ns .V. albarans e .V. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  32 ll. 10 s.

Àpoqua de .VI. lliures 
.X. sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

E és a compliment.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Muntanyola, talayer 
de la talaya de la Dragonera, són per salari de .X. 
mesos185 qu·ha seruit e estat en la dita talaya, los 
quals comensaran de comtar ha .XV. de janer de 
l’any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXX 
quatre e són complits a .XV. de noembra del dit any. 
A raó de .XXXIX. lliures l’any, muntan, les quals li 
pegam entre .V. pagues. E dona’ns .V. albarans e .V. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  32 ll. 10 s

x Suma  185 ll. 
81 v. .MCCCLXXIIII.

Àpoqua de .III. lliures 
.V. sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Jofre, talayer de la ta-
laya de Sóler, son per salari de .X. mesos un jorn  
qu·ha seruits e estat en la dita talaya, los quals co-
mensà de seruir a .XX. de janer de l’any de la Na-
tivitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. e foren 
complits ha .XXVI. de noembra del dit any. A raó 
de .XXXVIIII.186 

184. Segueixen ± 15 espais il·legibles.
185. X mesos, interlineat, damunt hun any, ratllat.
186. Amb un signe de º sobreposat.
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Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

E són a compliment de 
la quantitat.

lliures l’any, muntan, les quals li pegam entre .X. 
pagues. E dona’ns .X. albarans e .X. àpoques en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
fetes  33 ll. 5 s. 2

Àpoqua de .III. lliures 
.V. sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Són compliment.

Ítem, auem pegat a·n Pere Arnau, talayer de la ta-
laya de Sóler, són per salari de .X. mesos .VII. jorns 
qu·ha seruits e estat en la dita talaya, los quals co-
mensà de seruir a .XX. de janer de l’any de la Na-
tivitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. e foren 
complits ha .XXVI. de noembra del dit any. A raó 
de .XXXVIIII.187 lliures l’any, muntan, les quals li 
pegam entre .X. pagues. E dona’ns .X. albarans e .X. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  33 ll. 5 s. 2

Àpoqua de .VI. lliures.
Àpoqua de .VI. lliures.
Altre de .VI. lliures.
Altre de .VI. lliures.
Altre de .VI. lliures.
Altre de .VI. lliures.
Són compliment.

Ítem, auem pegat a·n Johan Loret, talayer de la 
talaya d’Alcódia, són per salari d’hun any qu·ha se-
ruits e estat en la dita talaya del dit loch, lo qual 
comensà de comtar al primer dia de janer de l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. 
e foren complits ha a .XXXI. de daembra de l’any 
.MCCCLXXV.

187. Amb un signe de º sobreposat.
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A raó de .XXXVI. lliures l’any, muntan, les quals li 
pegam entre .VI. pagues. E dona’ns .VI. albarans e 
.VI. àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, nota-
ri de Malorques, fetes  36 ll.

Àpoqua de .VI. lliures.
Altre de .VI. lliures.
Altre de .VI. lliures.
Altre de .VI. lliures.
Són a compliment.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Fferrer, talayer de la 
talaya d’Alcódia, són per salari de .VIII. mesos qu-
ha seruits e estat en la dita talaya, los quals comen-
saran de comtar lo primer dia de janer de l’any de la 
Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. e foren 
complits ha a .XXXI. d’agost del dit any. A raó de 
.XXXVI. lliures l’any, muntan, les quals li pegam 
entre .IIII. pagues. E dona’ns .IIII. albarans e .IIII. 
àpoches en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  34 ll. 

Àpoqua de .VI. lliures.
Altre de .VI. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Matheu Barart, talayer de 
la talaya d’Alcódia, són per salari de .IIII. mesos 
qu·a seruits e estat en la dita talaya, los quals co-
mensà de comtar lo primer dia de satembra de l’any 
.MCCCLXXIIII. e foren complits ha a .XXXI. de 
daembra de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXV. A raó de .XXXVI. lliures l’any, mun-
tan, les quals li pegam entre .II. pagues. E dona’ns 
.II.albarans e .II. àpoques en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, fetes  12 ll. 

Àpoqua de .III. lliures 
.V. sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VIII. lliures .II. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

E ha compliment la dita 
data.

Ítem, auem pegat a·n Ffalip Porquer, talayer de la 
talaya de Polensa, són per salari de .X. mesos [e] 
mig qu·ha seruits e estat en la talaya del dit loch, 
los quals .X. mesos e mig comensà de seruir a 
.XVI. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Se-
nyor .MCCCLXX-IIII. e són complits ha a .XXXI. 
de vuytubri de l’any .MCCCLXXIIII.. A raó de 
.XXXVIIII. lliures l’any, muntan, les quals li pegam 
entre .VI. pagues. E dona’ns .VI. albarans e .VI. 
àpoches en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes

 30 ll. 17 s. 6
x Suma  169 ll. 7 s. 10
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82 r. .MCCCLXXIIII.
Àpoqua de .III. lliures 

.V. sous.
Altre de .III. lliures .V. 

sous.
Altre de .III. lliures .V. 

sous.
Altre de .VI. lliures .X. 

sous.
És compliment a la data.

Ítem, auem pegat a·n Pere Abayó, talayer de la ta-
laya de Polensa, són per salari de .V. mesos qu·ha 
seruits e estat en la dita talaya, los quals comensà 
de seruir a .XVI. de janer de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. e foren complits a 
.XV. de juny del dit any. A raó de .XXXVIIII. lliures 
l’any, muntan, les quals li pegam entre .IIII. pagues. 
E dona’ns .IIII. albarans e .IIII. àpoches en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  16 ll. 5 s.

Àpoqua de .VI. lliures 
.X. sous.

Àpoqua de .VIII. lliures 
.II. sous .V. 

A compliment de paga.

Ítem, auem pegat a·n Gabriel Guillem, talayer de 
la talaya de Polensa, són per salari de .IIII. mesos e 
mig qu·ha seruits e estat en la dita talaya, los quals 
comensaran de comtar a .XVI. de janer de l’any de 
la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. e 
són complits ha .XXXI. de vuytubri del dit any. A 
raó de .XXXVIIII. lliures l’any, muntan, les quals li 
pegam entre .II. pertides. E dona’ns .II. albarans e 
.II. àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari 
de Malorques, fetes  14 ll. 12 s. 6

Àpoqua de .III. lliures 
.V. sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .X. 
sous.

Altre de .III. lliures .X. 
sous.

Altre de .III. lliures .X. 
sous.

E són a compliment de 
paga.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Curt Sach, talayer de 
la talaya del Cap de la Pera, són per salari de188 .VII. 
mesos qu·a seruits e estat en la dita talaya, los quals 
comensaran de comtar a .XVIIII. de janer de l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. e 
són complits ha .XVIII. d’agost del dit any. A raó de 
.XXXVIIII. lliures l’any, muntan, les quals li pegam 
entre .VI. pagues. E dona’ns .VI. albarans e .VI. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  22 ll. 15 s.

188. Segueix hun ratllat.
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Àpoqua de .III. lliures 
.V. sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

E són a compliment de 
paga.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Crespí, talayer de la 
talaya del Cap de la Pera, són per salari de189 .VII. 
mesos qu·ha seruits e estat en la dita talaya, los quals 
comensaran de comtar a .XVIIII. de janer de l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. e 
són complits ha .XVIII. d’agost del dit any. A raó de 
.XXXVIIII. lliures l’any, muntan, les quals li pegam 
entre .VI. pagues. E dona’ns .VI. albarans e .VI. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  22 ll. 15 s.

Àpoqua de .III. lliures 
.V. sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

E són a compliment de 
paga del dit salari.

Ítem, auem pegat a·n Berthomeu Perdigó, talayer 
d’Artà en lo loch apelat Sent Jordi, són per salari 
de.VII. mesos qu·ha seruits e estat en la dita ta-
laya, los quals comensaran a comtar a .XVIIII. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXX.quatre e són complits ha .XVIII. 
d’agost del dit any. A raó de .XXXVIIII. lliures 
l’any, muntan, les quals li pegam entre .IIII. pagues. 
E dona’ns .IIII. albarans e .IIII. àpoques en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  22 ll. 15 s.

Àpoqua de .III. lliures 
.V. sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

E són a compliment la 
dita data.

Ítem, auem pegat a·n Miquel Verger, talayer 
d’Artà en lo loch apelat Sent Jordi, són per salari 
de .VII. mesos qu·ha seruits e estat en la dita ta-
laya, los quals comensaran a comtar a .XVIIII. 
de janer de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
MCCCLXX quatre e són complits a .XVIII. d’agost 
del dit any. A raó de .XXXVIIII. lliures l’any, mun-
tan, les quals li pegam entre .IIII. pagues. E dona’ns 
.IIII. albarans e .IIII. àpoques en poder d’en Jacme 
de Tordera, notari de Malorques, fetes  22 ll. 15 s.

x Suma  121 ll. 17 s. 6

189. Segueix hun ratllat.
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82 v. .MCCCLXXIIII.
Àpoqua de .III. lliures 

.V. sous.
Ítem, auem pegat a·n Nicolau Ferragut, talayer de 

la talaya de Menacor, són per salari d’hun mes qu·a 
estat e seruit en la dita talaya, lo qual comensà de 
comtar a .XVIIII. de janer de l’any de la Nativitat 
de Nostra Senyor .MCCCLXXIIII. e són complits 
a .XVIII. de fabrer del dit any. A raó de .XXXVIIII. 
lliures l’any, muntan. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XVII. de fabrer de l’any MCCCLXX quatre  3 ll. 5 s. 

Àpoqua de .III. lliures 
.V. sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Soreyl, talayer de 
la talaya de Menacor, són per salari de .II. mesos 
qu·a estat e seruit en la dita talaya, los quals co-
mensà de seruir a .XVIIII. de janer de l’any de la 
Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. e són 
complits a .XVIII. de marts del dit any. A raó de 
.XXXVIIII. lliures l’any, muntan, les quals li pe-
gam entre .II. pagues. E dona’ns .II. albarans e .II. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  6 ll. 10 s.

Àpoqua de .III. lliures 
.V. sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .VII. lliures 
.VIIII. sous .VI.

Altre de .XI. lliures .X. 
sous.

E ha compliment la dita 
data.

Ítem, auem pegat a·n Tomàs Castayó, talayer de 
la talaya de Menacor, són per salari de .VI. mesos 
.IX. jorns qu·a estat e seruit en la dita talaya, los 
quals comensà de seruir a .XVII. de fabrer de l’any 
de la Nativitat de Nostra Senyor .MCCCLXXIIII. e 
són complits a .XXVI. d’agost del dit any. A raó de 
.XXXVIIII. lliures l’any, muntan, les quals li pegam 
entre .IIII. pagues. E dona’ns .IIII. albarans e .IIII. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  20 ll. 9 s. 6

Àpoqua de .III. lliures 
.V. sous.

Altre de .VII. lliures 
.VIIII. sous .VI.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Ítem, auem pegat a·n Bessò Sans o Pere Sans, ta-
layer de la talaya de Menacor, són per salari de .V. 
mesos .IX. jorns qu·ha seruits e estat en la dita ta-
laya, los quals comensà de seruir a .XVII. de marts 
de l’any .MCCCLXXIIII. e són complits a .XXVI. 
d’agost del dit any. A raó de .XXXVIIII. lliures l’any, 
muntan, les quals li donam entre .III. pertides. E 
dona’ns .III. albarans e .III. àpoches en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  17 ll. 4 s. 6
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.II. àpoques de .VI. lliu-
res .X. sous, quascuna de 
.III. lliures .V. sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures 
.XVII. sous .VI.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

E són a compliment de 
paga de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Mas, talayer de 
Felanig, son per salari de .XI. mesos e mig qu·ha 
seruits e estat en la talaya del dit loch, los quals co-
mensà de seruir ha .XVIIII. de janer de l’any de la 
Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. e seran 
complits a .III. de janer de l’any .MCCCLXXV. A 
raó de .XXXVIIII. lliures l’any, muntan, les quals 
li pegam entre .VIII. pagues. E dona’ns .VIII. alba-
rans e .VIII. àpoques en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, fetes  37 ll. 7 s. 6

Àpoqua de .III. lliures 
.V. sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Ítem, auem pegat a·n Pere Truyol, talayer de Fela-
nig, són per salari de .V. mesos qu·ha seruits e estat 
en la dita talaya, los quals comensaran de comtar 
ha .XVIIII.190 de janer de l’any de la Nativitat de 
Nostra Senyor .MCCCLXXIIII. e foren complits a 
.XVIII. de juny del dit any. A raó de .XXXVIIII. 
lliures l’any, muntan les quals li pegam entre .IIII. 
pagues. E dona’ns .IIII. albarans e .IIII. àpoches en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
fetes  16 ll. 5 s.

x Suma  101 ll. 1 s. 6
83 r. .MCCCLXXIIII.

.II.es àpoques de .VI. lliu-
res .X. sous, quescuna de 
.III. lliures .X. sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .IIII. lliures 
.XVII. sous .VI.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Bordoy, talayer de la 
talaya de Felanig, son per salari de .VI. mesos qu·ha 
seruits e estat en la dita talaya, los quals comensaran 
de comtar a .XVIIII. de juny de l’any .MCCCLXX-
IIII. e seran complits a .III. de janer de l’any de la 
Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXV.. A raó 
de .XXXVIIII. lliures l’any, muntan, les quals li pe-
gam entre .V. pagues. E dona’ns .V. albarans e .V. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  21 ll. 2 s. 6

190. Amb un signe de º sobreposat.
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Àpoqua de .VI. lliures 
.X. sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

E són a compliment de 
paga.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Vicens, talayer de 
la talaya de Sent Anyí, són per salari de .X. mesos 
qu·ha seruits e estat en la dita talaya, los quals co-
mensaran a comtar a .XVIIII. de janer de l’any de la 
Nativitat de Nostra Senyor .MCCCLXXIIII. e son 
complits a .XVIII. de noembra del dit any. A raó 
de .XXXVIIII. lliures l’any, muntan, e les quals li 
donam entre .V. pagues. E dona’ns .V. albarans e .V. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  32 ll. 10 s.

Àpoqua de .VI. lliures 
.X. sous.

E manament dels Jurats.

Ítem, auem pegat a·n Nedal Alborns, talayer de 
la talaya de Sentanyí, són per salari de .II. mesos  
qu·ha seruits e estat en la dita talaya, los quals co-
mensà de comtar a .XVIIII. de janer de l’any de la 
Nativitat de Nostra Senyor .MCCCLXXIIII. e son 
complits a .XVIII. de marts del dit any. A raó de 
.XXXVIIII. lliures l’any, muntan. E dona’ns albaran 
e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, notari 
de Malorques, feta a .XXVIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  6 ll. 10 s.

Àpoqua de .VI. lliures 
.X. sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

Altre de .VI. lliures .X. 
sous.

E són a compliment.

Ítem, auem pegat a·n191 Bertran Cardell, talayer 
de la talaya de Sentanyi, són per salari de .VIII. me-
sos qu·ha seruits e estat en la dita talaya, los quals 
comensà de comtar a .XIX. de marts de l’any de la 
Nativitat de Nostra Senyor .MCCCLXXIIII. e són 
complits a .XVIII. de daembra del dit any. A raó 
de .XXXVIIII. lliures l’any, muntan, e les quals li 
pegam entre .IIII. pagues. E dona’ns .IIII. albarans 
e .IIII. àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, fetes  26 ll.

Àpoqua de .III. lliures 
.V. sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Ítem, auem pegat a·n Domingo Rotlan o Merimon, 
talayer de la talaya de Les Salines de la parròquia de 
Campos, són per salari de .VII. mesos qu·ha seruits 
e estat en la demunt dita talaya, los quals comensa-
ran a comtar a .XIX. de janer de l’any de la Nativitat 
de Nostre Senyor .MCCCLXXIIII. e són complits 
a .XVIII. d’agost del dit any. A raó de .XXXVIIII. 

191. Segueix Brht, ratllat.
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Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.192

E són a compliment.

lliures l’any, muntan, les quals li pegam entre .VII. 
pagues. E dona’ns .VII. albarans e .VII. àpoches en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
fetes  22 ll. 15 s.

Àpoqua de .III. lliures 
.V. sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Altre de .III. lliures .V. 
sous.

Ha compliment.

Ítem, auem pegat a·n Romeu Brugera, talayer de 
la talaya de Les Salines de la parròquia de Cam-
pos, són per salari de .VII. mesos qu·ha seruits e 
estat en la dita talaya, los quals comensà de comtar 
a .XVIIII. de janer de l’any de la Nativitat de Nostre 
Senyor .MCCCLXXIIII. e són complits a .XVIII. 
d’agost del dit any. A raó de .XXXIX. lliures l’any 
muntan, les quals li pegam entre .VII. pertides. E 
dona’ns .VII. albarans e .VII. àpoches en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  22 ll. 15 s.

x Suma  131 ll. 12 s. 6
83 v. .MCCCLXXIIII.

Àpoqua de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
E són compliment.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Thomàs, talayer del 
Cap Blanch, són per salari d’hun any qu·ha seruits 
e estat en la dita talaya, lo qual comensà de seruir a 
lo primer de janer de l’any de la Nativitat de Nostra 
Senyor .MCCCLXXIIII. e són complits a .XXXI. 
de daembra de l’any .MCCCLXXV. A raó de .XXX. 
lliures l’any, muntan, les quals li donam entre .VI. 
pagues. E dona’ns .VI. albarans e .VI. àpoches en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
fetes  30 ll. 

Àpoqua de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.
Altre de .V. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Johan Urxaler, talayer del Cap 
Blanch, són per salari de hun any qu·ha seruits e estat 
en la dita talaya, lo qual any comensà de seruir a lo 
primer dia de janer de l’any de la Nativitat de Nostra

192. Segueix Altre de .III. lliures .V. sous, ratllat.
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Altre de .V. lliures.
Són a compliment ab los 

manaments dels Jurats.

Senyor .MCCCLXXIIII. e són complit ha .XXXI. 
de daembra de l’any .MCCCLXXV.. A raó de .XXX. 
lliures l’any, muntan, les quals li pegam entre .VI. 
pagues. E dona’ns .VI. albarans e .VI. àpoques en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
fetes  30 ll.

Àpoqua de les .V. lliures 
e manament dels Jurats.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Banet, talayer de la 
parròquia d’En Drag, són per salari de dos mesos  
qu·ha seruits e estat en la dita parròquia, los quals 
.II. mesos foren complits a .XXXI. de daembra de 
l’any de la Nativitat de Nostra Senyor MCCCLXX 
quatre. A raó de .XXX. lliures l’any, muntan. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XIII. de janer de 
l’any demunt dit  5 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme de Vadriyans, saui en 
dret, les quals li restauan a pegar per rahó del salari 
de .L. lliures, les quals, en l’any proper passat, deuia 
rebra de la Uniuersitat per ésser assasor de la dita 
Uniuersitat. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XV. de marts de l’any MCCCLXX quatre  7 ll. 8 s. 1

Salari acustumat. 
E manament. 
E àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Gall de Soteres, corredor 
de la cort, són per salari seu de tot lo present any, 
per fer les crides del Concell e de totes altres coses  
qu·agé a ffer la Uniuersitat. E dona’ns albaran 
e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, nota-
ri de Malorques, feta a .IIII. de satembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  8 ll.

x Suma  80 ll. 8 s.

x x Suma maior que munta tot assò que·ls Clauaris an 
pegat per los salaris hordinats, segons que apar en 
.XIIII. sumes, qui són de .LXXVII. fins en .LXXXIII. 
cartes, e an .LXXIX. pertides qi muntan

E posam-les en una suma en .CXIIII.  2.407 ll. 17 s. 5
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85 r. .MCCCLXXIIII.
 

Pegaments qui són stats fets de diuerses coses hordinàries e extrahordinà-
ries e de missatgeries e d’obres e de moltes e diuerses coses.

.i.

Messions acustumades.
E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Primerament, auem pegat a·n Johan Marcó, tra-
giner, són per .XVIII. somades de càrrig qu·ha 
aportades per raó de la solempnitat de Sent Silues-
tre e de Santa Coloma; en lo qual jorn se fa gran 
sollempnitat, portant per la ciutat l’estandart Reyal, 
en mamòria con lo dit jorn la Ciutat e regna de Ma-
lorques fo tolt a mans de pegans. A raó de .V. sous 
la somada, munta, segons que·n los anys pessats es 
acostumat. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.IIII. de janer de l’any de la Nativitat de Nostra Se-
nyor .MCCCLXXIIII.  4 ll. 10 s.

Manament del Gouer-
nador.

A albarà dels Jurats.
E altres cauteles bas-

tants.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Lop de Sos, porter del Senyor 
Rey, .XXX. lliures, les quals li són stades tatxades 
per lo noble moser n’Olfo de Pròxida, portantveus 
del general Gouernador en lo regna de Malorques, 
per salari al dit porter per tanyer, per aportar e pre-
sentar les hordinacions les quals per lo Senyor Rey 
nouelament són estades fetes sobra lo ragiment de 
la Uniuersitat e la alecció dels Jurats e dels consalers 
d’aquella. E més li auem pegat .III. lliures .III. sous, 
són per macions qu·a fetes, entre carta pòbliqua que 
féu fer de la presentació de les dites hordinacions e 
cera e bossots que comprà per fer los radolins dels 
Jurats e Conselers, segons que·l dit Senyor Rey ha 
ahordonat. Munta per tot. E aquest pegament li fem 
nos per manament del dit nobla portantveus als 
Jurats e a nos fet ab letra sua, feta a .VII. de janer, 
segons que·n aquella es largament contengut. E do-
na’ns albarà e àpocha en poder d’en Jacme de Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .X. de janer de l’any 
MCCCLXX quatre  33 ll. 3 s.
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Letra del Senyor.
E altre de Gouernador.
E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Peris, mercader de 
Malorques, les quals, de volentat, lissència e mana-
ment del molt alt Senyor Rey, lo Gran Concell dels 
pròmens de la Ciutat e d’afora ha determenat que 
sien donades al dit Guillem, en ajutori de tornar la 
lanta del faro qui és prop Portopí, la qual molts anys 
són passats que no a cremat. Con los Jurats, vista 
la letra del Senyor Rey e la tanor d’aquella, agen 
aut acort e deliberació ab lo nobla moser n’Olfo de 
Pròxida, portantveus de general Gouernador en lo 
regna de Malorques, e ab los honrats miser Guillem 
Gerau, assasor dels dits jurats, e Jacme de Vila Des-
ters, assessor del dit nobla gouernador, que lo de-
munt dit pegament, ateza la dita obra del dit faron, 
qui és molt

x Suma  37 ll. 13 s.
85 v. .MCCCLXXIIII.

necessària e profitossa a tots los neuegans e decora-
ció de la dita Uniuersitat, no és contra les hordina- 
cions entany fetes per lo dit Senyor Rey, no·y és 
necessària la segona consultació. Les quals li do-
nam entre .II. pagues. E dona’ns .II. albarans e .II. 
àpoches en poder d’en Jacme Tordera, notari de Ma-
lorques, fetes  200 ll. 

.III. manaments e .III. 
àpoques, qui suma de 
.XXV. lliures. 

Ítem, altres .III. àpo-
ques de semblant quan-
titat, que suma de .XXV. 
lliures. 

Ítem, altre de .XXV. 
lliures. 

Ítem, altre de .XXV. 
lliures. 

Ítem, altre de .XXV. 
lliures. 

Ítem, altre de .XXV. 
lliures. 

Ítem, altre de .XXV. 
lliures. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Ffuster, scriuà nostre, e 
són per pegar les masions menudes que la Uniuer-
sitat cascun any ha a ffer en diuerses coses, les quals 
nominaran a nes auant de .XX. sous; de les quals 
no·s deu fer albaran ne pendra àpocha, segons les 
hordinacions del Senyor Rey. Les quals li auem pe-
gades entre .XVI. pagues, soes: .XXV. lliures cascu-
na paga. Muntan. E dona’ns .XVI. albarans e .XVI. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  400 ll. 
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Ítem, altre de .XXV. 
lliures. 

Altre de .XXV. lliures.
Ítem, altre de .XXV. 

lliures. 
Altre de .XXV. lliures.
Altre de .XXV. lliures.
E és compliment, són-li 

notades en .XLVII. de no-
taments.  

Messions necessàries.
E manament.
E àpoqua de la dita 

quantitat.
Ítem, auem pegat a n’Arnau Cabanils, són per sa-

lari seu e masions e nòlit qu·ha fetes en lo viatga lo 
qual nouelament a ffet en Barchinona, al molt alt 
Senyor Rey e als honrats missatgers los quals per 
la Uniuersitat són en cort del molt alt Senyor Rey, 
per auer alscunes prouisions del dit Senyor Rey les 
quals lo dit regna auia de gran necessitat. Les quals 
prouisions lo dit Arnau portà, entre les quals ne auia 
en la primera que·l nobla Gouernador degé delegar 
jutges en totes les apel·lacions qui sien stades fetes 
de santències donades per los nobles reformadós; 
l’altre és que tots los fets sien ramesos als hordina-
ris; l’altra que·l horat en Ffrancesch Fferrer, comis-
sari del Senyor Rey, ffasa exequció de tots los deutes 
deguts a la Uniuersitat, axí per tays con per altres 
qualssauol rahons. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XIII. de janer de l’any MCCCLXX quatre  8 ll.

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.
E és cert que·ls Jurats e 

Clauaris fan retenció del 
dit delma.

Ítem, auem pegat a·n Johan Malfarit, notari, ragent 
l’ofici de la Procuració Reyal en Malorques, e són 
aquelles qui romanien a pegar d’aquelles .DCCCC. 
lliures les quals la Uniuersitat, cascun any, deu pe-
gar entre .III. pagues al molt alt Senyor Rey o al dit 
seu procurador, per rahó del delma del bestiar que 
la Uniuersitat ne comprà ha .VI. anys lauors primers 
vinents; e són a compliment de paga de l’any prop 
pessat .MCCCLXXIII., comtant a la Nativitat. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XIIII. de janer de 
l’any de la Nativitat de Nostra Senyor MCCCLXX 
quatre  100 ll.
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Messions acustumades.
Hauí pagament e àpo-

qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Sans, calafat, són per 
les masions les quals en l’any pressent són stades 
fetes en salaris de marinés e altres coses; los quals 
mariners ajuden a pessar l’estandart, lo jorn de la 
sollempnitat de Sent Siluestre e de Santa Coloma, 
per les torres dels portals de Sent Anthoni de Pàdua 
e de la Porta Pintada, segons que cascun any les di-
tes coses són acostumades de fer, per rahó del dit 
standart. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .XVI. 
de janer de l’any MCCCLXX quatre  3 ll. 

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat. 
E és cert que del dit del-

ma fan reebuda los dits 
clauaris.

Ítem, auem pegat als honrats en Bernat Roceyl, 
canonge de la Seu de Malorques e majordom del ra-
uerent moser lo bisba, e Bernat Cuch, preuera e ba-
nefeciat a Muntuhiri, procurador del rauerent bisba 
e de són honrat capitol; e són aquelles

x Suma  711 ll.
86 r. .MCCCLXXIIII.193

DCCCC. lliures les quals la Uniuersitat, cascun any, 
deu pegar entre .III. pagues al dit mosèn lo bisba e 
a són honrat capítol per rahó del delma del bestiar 
que la Uniuersitat ne comprà a .VI. anys lauors pri-
mers vinents, qui comensaran lo jorn de Nedal de 
l’any MCCCLXX hun e són a compliment de paga 
de l’any prop passat .MCCCLXXIII. E donaran-nos 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIIII. de janer de l’any 
MCCCLXX quatre  300 ll. 

Manament del Gouer-
nador e dels Jurats.194 

Són taxades e àpoqua 
de la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Negra, saui en dret, 
los qual li són stades taxades per lo nobla mosèn 
n’Olfo de Pròxida, portantveus de general gouerna-
dor en lo regna de Malorques, per rahó de patrocini 
e aduocasió, lo qual a prestat en diuerses nagocis 
de la Uniuersitat; segons que·n una letra de mana-
ment per lo dit nobla als honrats Jurats fet, dada en

193. Amb un signe de º sopreposat.
194. Segueixen ±3 espais il·legibles.
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Malorques a .VIIII. de janer l’any de la Nativitat de 
Nostra Senyor .MCCCLXXIIII., és contengut. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVIIII. de janer de l’any 
demunt dit.  20 ll. 

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.
E són notades als dits 

Anthoni Cirera e Bernat 
Serdà, en cartes .XLIIII., 
per ço con appar per lur 
letra que·ls reeberen.

Fo uist que·ls dits mis-
sagés fan reebuda de 
la dita quantitat en lo 
compta que han liurat en 
la .I. cartes.

Ítem, auem pegat a·n Pere Humbert, paliser, són 
per cambi de .CCXXXI. lliures .V. sous barchinone-
sos que·ls honrats n’Anthoni Sirera e Bernat Serdà, 
missatgers de la Uniuersitat, prengueran en Barchi-
nona, per afers de la missatgeria, d’en Ffrancesch de 
Manleu, de Barchinona; segons que, per letra dels 
dits missatgers, feta en Barchinona a .IX. de janer, 
los honrats Jurats són stats certificats, la qual los fo 
presentada a .XI. del dit mes, és contengut. A raó de 
.XV. sous .V. diners barchinonesos per cascun reyal, 
muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .XXI-
II. de janer de l’any MCCCLXX quatre  300 ll.

Messions acustumades 
e notades.

E e restituí lo mana-
ment e àpoqua de la dita 
quantitat.

E compta per menut. 

Ítem, auem pegat a·n Maymon Junís, ligador de 
libres, són per feadures de diuerses libres de par-
per los quals ha fets per obs de la Uniuersitat, qui 
munta, segons lo comta donat per lo dit Maymon. 
E dona’ns albarà e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXX. de janer 
de l’any .MCCCLXXIIII.  5 ll. 4 s.

Restituí .II.es àpoques 
per la suma de .CC. 
lliures; e .II. manaments. 

Ítem, altre manament e 
àpoqua de .CCLIIII. lliu-
res .XIII. sous .VIII. 

Ítem, altre de .C. lliures. 
E són notades al dit Pere 

de Luch en libre de nota-
ments, en carta .XXVII.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Luch, picaperés, los 
quals lo dit Pere deu compertir entra tots aquells 
picaperés qui fan los archs e andamis qui·s fan en 
lo mur de la ciutat, per raforsament d’aquell, en lo 
loch apelat de la Calatraua, per so con era de gran 
necessitat, segons que·s stat vist e ragonagut per lo 
nobla Senyor gouernador e per los Jurats de l’any 
.MCCCLXXIII. e hordonadós de la gerra. E són en 
paga prorata de sso que·ls pertanyarà, per rahó de 
la dita obra, les quals li donam entre .IIII. pages. E 
dona’ns .IIII. albarans e .IIII. àpoques en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  754 ll. 13 s. 8
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Messions necessàries a 
la casa.

E hauí manament dels 
Jurats e àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Albergat, merca-
der de Malorques, són per una bala de paper de .X. 
raymes que·ls honrats Jurats n’an comprada per fer 
los affers e escriptures de la Uniuersitat, a raó de 
.XXVIII. lliures la caxa, e muntan, ab .II. sous de la 
àpocha que agem a pegar, con axí fo de couinensa. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XVI. de janer 
de l’any MCCCLXX quatre  17 ll. 12 s.

x Suma  1.397 ll. 9 s. 8
86 v. .MCCCLXXIIII.

Messions acustumades.
Hauí manament dels 

Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pons Des Camps, jurat en 
l’any present, e són aquelles .L. lliures les quals los 
Jurats de la Uniuersitat poden e an acostumat cas-
cun any de donar, per amor de Déu, a lur volentat. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XV. de fabrer 
de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll.

Messions necessàries.
E hauí manament dels 

Jurats.
E compta per menut.
E àpoqua de la quanti-

tat.

Ítem, auem pegat a n’Andreu Massot, picaperés, 
són per .II. canals de pera qu·a adobades, qui són 
en lo mur de la ciutat, confontrant ab lo monestir 
de Santa Clara, per los quals canals descorren les 
aygues dels vergés del dit monestir. Les quals canals 
eran enbossades, per què les dites aygues se abaura-
uan en lo dit mur, per què era perill de enderrocar 
aquell, si les dites aygues no aguessen acorriment. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XV. de fabrer 
de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 7 s. 10

Messions necessàries.
Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme de Viladesters, saui en 
dret, assasor del nobla Senyor Gouernador, e són 
per la meytat del salari al dit Jacme pertanyent per 
rahó d’una santència la qual, axí con a jutge delagat, 
a hacordada de donar en la qüestió qui·s mena con-
tra la Uniuersitat, de una part, e a·n Ramon Saserra, 
de l’altra, per rahó del canó de la aygua qui ua a la 
Uila de Vayl. La qual santència no uol poblicar fins 
que lo salari li sia pegat. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XVII. de fabrer de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 10 s.



332 El “Llibre de dades e de rebudes”

Messions necessàries.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Radon, corder, són 
per axàrcia de cànem que·l honrat en Nicolau Coha, 
mostasaf de la ciutat, de volentat dels honrats Jurats, 
n·a comprada per obs del torns dels peses de la fari-
na, per so con hi eran de gran necessitat. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXII. de fabrer de l’any 
.MCCCLXXIIII.  3 ll. 5 s. 3

Letra dels missatgers. 
E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat. 
E són notades als dits 

Anthoni Cirera e Bernat 
Serdà, en libre de nota-
ments, en carta .XLVI.

Ítem, auem pegat a·n Pere Saforteza, mercader de 
Malorques, són per cambi de .CLV. lliures barchino-
nesas les quals los honrats n’Anthoni Sirera e Ber-
nat Serdà, missatgers d’aquesta Uniuersitat, an pres 
en Barchinona d’en Gabriel de Bazers, per afers de la 
dita missatgeria; segons que, per letra dels dits mis-
satgers, feta a a .XXVII. de janer prop passat, la qual 
fo presentada als honrats Jurats a .VIII. de fabrer de 
l’any .MCCCLXXIIII., los dits Jurats són stats cer-
tificats. A raó de .XV. sous .VI. diners per cascun 
reyal, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXV. de fabrer de l’any MCCCLXX quatre  200 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notats los dits 
cobribanchs al gordià de 
la Sala en libre de nota-
ments, en cartes .XLVI., 
lo qual és en Berenguer 
Bagar, qui aquells té per 
los Jurats.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Sauayl, fflasader, los 
quals li restauan a pegar del preu d’aquells .IIII. co-
bribanchs los quals ha fets per obs de la Uniuersitat, 
los quals .II. anys ha pessats que foren comensats 
per hordinació dels Jurats passats. E dona’ns alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XXVIII. de fabrer de l’any 
.MCCCLXXIIII.  15 ll. 

x Suma  274 ll. 3 s. 1
87 r. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
.C. lliures, altre de .CC. 
lliures, altre de .CCCCXI. 
lliures, altre de .C. lliures, 
altre de .CC. lliures. 

E són a compliment de 
la dita data, e són-li nota-
des en .XXVI.

Ítem, auem pegat a·n Fferrer Martí, scriuà de la 
obra del moyl e del pontó, e són per pegar les ma-
sions del pontó e de la obra qui·s fa en lo dit moyl; 
les quals li pegam entre .VI. pertides. E dona’ns .VI. 
albarans e .VI. àpoques en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques fetes 1.011 ll.
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Compte per menut e 
manament dels Jurats e 
àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Peris, qui reg lo fòn-
dech de la Uniuersitat, són per diuerses macions 
qu·a fetes en ragonèxer los arnesos e armes del dit 
fòndech de la Uniuersitat, segons lo compta donat 
per aquell per manut. E dona’ns albaran e àpoqua en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .VI. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  12 ll. 11 s. 9195

Restituí la letra del bat-
le exequtòria e lo procés 
per lo qual se mostra tot 
lo fet.

E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Saserra, ciutedan de 
Malorques, .LXIIII. lliures .I. sou, són per valor e 
extimasió de .LXXI. quarteres una barcela de for-
ment al dit Ramon degudes, per rahó d’aquelles 
.XVII. quartera de forment les quals són stades al 
dit Ramon Saserra adjudicades cascun any de cens, 
pegadores en la festa de Sent Pere e de Sent Faliu; e 
assò per rahó del mudament del canó de la aygua 
qui ua a la Uila de Uall, segons que·n lo procés da-
quèn fet és contengut. E són les dites .LXXI. quar-
tera .I. barcela per lo cens de .IIII. anys .II. mesos 
.VIII. jorns, qui comensaran a .XXII. de mag de 
l’any .MCCCLXVIIII. e són finits la uespre de Sen 
Pere e de Sent Faliu de l’any .MCCCLXXIII., a raó 
de .XVIII. sous la quartera. E més li auem pegat 
.XXXXI. lliures .XVII. sous .VI. diners, les quals li 
són stades ajudicades per les masions que·l dit Ra-
mon a fetes en manar les qüestions qui·s són mana-
des en les corts, per les rahons demunt dites, segons 
que aquestes coses en los dits processos e encara 
en una letra per l’onrat batlle de Malorques a nos 
tremesa pus largament és contengut. E axí munta 
per tot. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .XIII. 
de marts de l’any MCCCLXX quatre  105 ll. 18 s. 6

Messions necessàries.
E restituí lo compte e lo 

manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Dorque, fuster, són 
per jornals seus e de hun seu fadrí, e per macions 
qu·a fetes, axí en adobar lo torn del pes de la farina 
con l’escriptori d’en Jacme de Tordera, scriuà de la 
Uniuersitat; e munta tot, segons que en .II. sèdules 
de paper que·ns ha donades per manut és largament

195. Amb un signe de º sobreposat.
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contengut. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .XI. 
de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 4 s. 9196

Manament dels Jurats e 
àpoqua de la dita quanti-
tat.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Sans, són per 
salari seu e masions e nòlits de anar e tornar de 
Barchinona, hon l’altre jorn los honrats Jurats lo tre-
materan, ab letres que tramatien al Senyor Rey e als 
honrats missatgers de la Uniuersitat qui són en cort 
del dit Senyor Rey. E dona’ns albaran e àpoque en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .VIIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  8 ll.

x Suma  1.140 ll. 15 s.
87 v. .MCCCLXXIIII.

Restituí manament e 
àpoqua de .XXX. lliures.

Altre de .XX. lliures, 
que són a compliment de 
la dita quantitat.

E són-li notades en car-
tes .XXXVII.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Dorque, fuster, són 
per les masions qu·ha a ffer en adobar los portals 
de la vila d’Alcódia, en alcun dels quals se han a 
ffer portes noues, e les altres a reperar. Les quals li 
donam entre .II. pages, e dona’ns .II. albarans e .II. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  50 ll.

Letra de n’Anthoni Ci-
rera e d’en Bernat Serdà, 
missatgers.

E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat. 
E són notades als des-

sus dits en libre de nota-
ments, en cartes .XLVI.

Ítem, auem pegat a·n Pere Saforteza, mercader de 
Malorques, són per cambi de .XXXVIII. lliures .XV. 
sous barchinonesos que·ls honrats n’Anthoni Cire-
ra e Bernat Serdà, missatgers d’aquesta Uniuersitat, 
an pres en Barchinona per nagocis de la dita mis-
satgeria d’en Gabriel de Basets; segons que, per letra 
dels dits missatgers, feta en Barchinona a .VI. de 
marts, los honrats Jurats són stats certificats. A raó 
de .XV. sous .VI. diners barchinonesos per cascun 
reyal, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXIIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll.

Manament del Senyor 
Rey e dels Jurats.

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat al nobla mossèn n’Olfo de Pròxi-
da, caualer e gouernador general en lo regna de Ma-
lorques, les quals li restauan a pegar d’aquelles .CC. 
lliures les quals al dit nobla foren tatxades per lo 
Senyor Rey, per trebayls e salari seu de la inquisició

196. Amb un signe de º sobreposat.
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per ell feta a istància de la Uniuersitat contra en 
Fferrer Gilabert, procurador reyal en lo regna de 
Malorques. E aquest pagament li fem nos per ma-
nament del dit Senyor Rey ab letra sua a nos tre-
mesa, dada en Barchinona a .XXVIII. de marts de 
l’any present e de man pròpria del dit Senyor Rey 
signada. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .VIII. 
d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.  80 ll.

Restituí l’albarà dels Ju-
rats e àpoqua del dit en 
Fferrer de .CCC. lliures, 

E altres de les altres 
.CCC. lliures a compli-
ment. 

E és cert que los dits 
clauaris fan reebudes dit 
delma del bestiar.

Ítem, auem pegat a l’honrat en Fferrer Gilabert, 
Procurador Reyal en Malorques, són per la primera 
e sagona paga del present any d’aquelles .DCCCC. 
lliures les quals, cascun any, la Uniuersitat deu pe-
gar al dit Procurador, entre .III. pages l’any; per raó 
del delma del bestiar que·ls honrats Jurats de l’any 
.MCCCLXX., ab deliberació e uolentat del Consell, 
compraran del Senyor Rey a .VI. anys lauòs primers 
vinents, qui comesaran lo jorn de Nedal de l’any de 
la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXI., a raó 
de .DCCCC. lliures per cascun any. Les quals pages 
són per l’any .MCCCLXXIIII. e les quals li pegam 
entre .II. pages. E dona’ns dos albarans e .II. àpoques 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, fetes  600 ll.

L’alberà del Jurats.
E albarà debitori del dit 

Pere Janer fet al dit Jac-
me.

E àpoqua del dit Jacme 
de la dita quantitat. 

E restituí axí matex lo 
procés en què és insert 
a la sentència per l’onrat 
vager donade, per la qual 
àpoqua que al dit Jacme 
foren així[?] donades les 
dites .XLV. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, les quals li eran degudes per en Pere Ja-
ner, santràs, culidor dels deutes deguts a la Uniuer-
sitat, ab albaran scrit de la pròpria man del dit Pere 
Janer, e en les quals la dita Uniuersitat és stada con-
dempnada en donar e pegar al dit Jacme, per san-
tència donada per l’onrat vager de la ciutat, segons 
que·n lo procéss daquèn menat contra la Uniuersitat 
e lo dit Jacme Tordera en poder de la dita cort és 
largament contengut. Lo qual pegament li auem fets 
del dinés qui són procehits de la aretat del dit Pere 
Janer, lo qual Pere Janer a feta areua la dita Uniuer-
sitat. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me de Tordera, notari de Malorques, feta a .XVIII. 
d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.  45 ll. 

x Suma  825 ll. 
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88 r. .MCCCLXXIIII.
Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Mazó, notari de Ma-
lorques, regent l’escriuania de la cort del vaguer de 
la Ciutat; són en paga prorata de sso que·ls honrats 
Jurats li deuen per scriptures del lur procés de la 
qüestió la qual n’Antoni Riera, de Tortosa, mena 
en la dita cort contra la Uniuersitat. E dona’ns al-
baran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVIIII. d’abril de l’any 
.MCCCLXXIIII.  11 ll. 10 s.

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillemó Homar, notari 
scriuà de la cort del vaguer de la Ciutat; les qual li 
eran degudes per sos peatges e trebayls qu·a fets en 
rebra per los Jurats diuerses testimonis en la qües-
tió la qual n’Antoni Riera, de Tortosa, mena contra 
la Uniuersitat en la dita cort del vaguer. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVIII. d’abril de l’any 
.MCCCLXXIIII.  2 ll. 10 s.

Restituí cauteles bas-
tants per raó de la ditada-
da de .CCC. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Vila Francha; les 
quals li són stades ajudicades per lo nobla mossèn 
n’Olfo de Pròxida, gouernador en lo regna de Ma-
lorques, axí con ha arbitra e arbitrador entre la Uni-
uersitat, d’una part, e lo dit Pere de Vila Franqua, 
de l’altre, sobra diuerses qüestions e demandes les 
quals lo dit Pere de Vila Franqua feya contra la dita 
Uniuersitat; segons197 que·n lo compromès daquèn 
fet ab authoritat del Gran Concell e en la santència 
daquèn donada per lo dit mossèn n’Olfo, a .XVII. 
dies d’abril l’any present, és pus largament conten-
gut. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme  
de Tordera, notari de Malorques, feta a .XX. d’abril de  
l’any .MCCCLXXIIII.  300 ll.

197. Repeteix, a continuació, segons.
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Restituí la letra de la 
certificació del batle e 
manament dels Jurats.

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Saroqua, batifuya, 
mercader de Malorques; les quals a despeses en di-
uerses coses per rahó d’aquella fermansa la qual, 
per prechs de la Uniuersitat, féu en la qüestió que·n 
Ramon Saserra feya a la Uniuersitat per rahó del 
mudament del canó de la aygua qui va a la Vila de 
Vayl. Los quals li pegam per letra de certificasió per 
l’onrat batlla de Malorques als honrats Jurats treme-
sa, feta a .V. dies del mes d’abril de l’any present. E 
dona’ns albaran e àpoqua en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XX. d’abril de 
l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 2 s. 9198

Restituí lo manament 
dels Jurats e àpoqua de la 
dita quantitat.

E és cert que en lo dit 
any no era pa perquè 
s’ach a despendra tant per 
la fam qui ych era.

Ítem, auem pegat a·n Pere Ffuster, scriuà nostre; les 
quals lo dit Pere Ffuster auia prestades als honrats 
Jurats, qui aquelles an donades, lo Jorn de la Caritat, 
per amor de Déu, e despeses en alcunes masions fe-
tes per raó de la dita caritat, segons que cascun any 
és acostumat. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XX. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.  145 ll. 

Ítem, auem pegat a·n Bernat Bugarell, notari, axí 
com a procurador dels nobles mossèn n’Olfo de 
Pròxida, caualer e consaler del molt alt Senyor Rey e 
gouernador en lo regna de Malorques, e de mossèn 
Gilaber de Cruhiles, capità general en la mar per lo 
dit Senyor Rey, axí con apar de la dita Procuració 
per letra patent

x Suma  462 ll. 2 s. 9
88 v. .MCCCLXXIIII.

Manament dels Jurats.
E àpoqua de .XVI. lliu-

res .XIII. sous .IIII. diners.
E altre de 

.MDCCCCLXXXXI. 
lliures .XIII. sous .IIII. 
diners.

per los dits nobles a ell feta, dada en Malorques a 
.XXVI. d’abril del present any. E són a compliment 
de paga d’aquells .Xm. florins199 d’or d’Aragó los quals 
són stats atorgats de donar per lo Gran Concell al 
dit molt alt Senyor Rey, per acorriment e ajuto-
ri del restaurament del regna de Serdenya, segons 
que·n la determanació del Gran Concell és pus

198. Amb un signe de º sobreposat.
199. Al manuscrit fflo.
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E letra de mà del Senyor 
Rey scrita.

E altre letra reyal.
E altre dels gouerna-

dors.
Altre manament e àpo-

qua de .IImD. lliures. E 
són a compliment.

largament contengut. Qui, a raó de .XIIII. sous per 
cascun fflorí,200 muntan .VIIm. lliures. De les quals 
abatem, que·n pertanyen a pegar als habitadors de 
la illa de Manorqua, la vint sinquena part, qui són 
.CCLXXX. lliures. E més ne abatem, los quals per-
tanyen a pegar als habitadors de la illa de Euissa, 
la sexentena part, qui són .CXVI. lliures .XIII. sous 
.IIII. [diners]. E axí munta so que·n deuen abatre 
.CCCXCVI. lliures .XIII. sous quatre [diners]. Res-
ta que deu pegar-y aquesta Uniuersitat .VImDCIII. 
lliures .VI. sous .VIII. diners; dels quals li pegà per 
nos, en Barchinona, a·n Pere de Galinés per .IIIm. 
fflorins201 .IIm. lliures; les romanent li auem nos assí 
pegades entre .III. pages. Dona’ns .III. albarans e 
.III. àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari 
de Malorques, fetes  4.503 ll. 6 s. 8

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E altres cauteles fetes 
per la dita data.

Ítem, auem pegat a·n Domingo Nauarro, porter 
del Senyor Rey, e són per salari al dit porter tatxat 
per los nobles mossèn n’Olfo de Pròxida, gouerna-
dor en lo regna de Malorques, e mossèn Gilabert de 
Cruhiles, capità general en la mar, cauallers, consa-
lers del dit molt alt Senyor Rey. Lo qual porter ich 
era vengut, per manament del dit Senyor Rey, per 
fer totes aquelles penyores les quals per los dits no-
bles li fossen manades, per rahó del do per lo molt 
alt Senyor Rey e per los dits nobles, en nom d’aquell, 
a la Uniuersitat demanat; segons que·n una letra 
de manament per los dits nobles tremessa és larga-
ment contengut. E dona’ns albarà e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXVII. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.  10 ll.

Manament e àpoqua.
E compte per menut.

Ítem, auem pegat a·n Pere Jacme, hortolà, una lliu-
ra .VII. sous, los quals a bestrets per la Uniuersitat 
en erbegar en alcuna part la céquia de la font de la 
Ciutat, qui s’erbayà a .XXV. del mes de marts. E més 
li auem pegat .VIIII. lliures .III. sous .VIIII., les quals

200. Al manuscrit fflo.
201. Al manuscrit fflo.
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auia bestretes en scurar la céquia de la Ciutat, la 
qual fo scurada per hordinació dels Jurats, a .XXIIII.  
d’abril l’any present, segons lo comta daquèn fet. E 
axí munta per tot. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XI. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  10 ll. 10 s. 9

Manament e àpoqua de 
.CCC. lliures per la sego-
na paga.

E altre de .CCC. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Johan de Vilanoua, preuera 
sacristà de la sgleya de madona Santa Eulàlia de la 
ciutat de Malorques, procurador del reuerent mos-
sèn n’Anthoni, per la gracia de Déu, bisba de Ma-
lorques, e a·n Bernat Cuch, preuera beneficiat de 
Muntuhiri, procurador de mossèn lo bisba e de són 
honrat capítol, e a·n Johan Rotlan, preuera procu-
rador del dit bisba e capítol; e són per la primera 
e sagona paga del present any d’aquelles .DCCCC. 
lliures les quals 

x Suma  4.524 ll. 17 s. 5
89 r. .MCCCLXXIIII.202

la Uniuersitat deu pegar entre .III. pages l’any al dit 
mossèn lo bisba e són capítol, per rahó del delma del 
bestiar, que·ls honrats Jurats de l’any .MCCCLXX., 
ab delibaració e uolentat del Concell, compraran del 
dit Senyor bisba e capítol a .VI. anys lauors primers 
vinents, qui comesaran lo jorn203 de Nedal de l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXI., a 
raó de .DCCCC. lliures per cascun any; les quals 
pages són per l’any .MCCCLXXIIII. e les quals los 
pegam entre .II. pages. E dona’ns .II. albarans e .II. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes ha.  600 ll. 

Hauí àpoqua de .XXX. 
lliures.

Altre de .XVIIII. lliu-
res .XI. sous .III. que és a 
compliment de deuta.

Ítem, auem pegat a·n Johan Ramon, guixer, e són 
a compliment de paga de tot so que costà la obra 
qu·ha feta per amenar l’aygua de la font del Sapulcra 
fins a la font Noua, la qual és stada feta e hordonada 
prop lo pes del Senyor Rey e de la Ciutat; les quals li 

202. Amb un signe de º sobreposat.
203. Segueix del, ratllat.
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E restituí l’alberà de-
bitori dels hoïdors de 
comptes per què appar 
que li fo difinit lo compta 
de tota la obra.

Altre àpoqua e mana-
ment de .L. lliures.

Ítem, altre de .L. lliures. 
Ítem, altre de .L. lliures; 

altre de .XXX. lliures. 
E són a compliment.

auem pegades entre .VI. pages. E dona’ns .VI. alba-
rans e .VI. àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, fetes  229 ll. 11 s. 3

Hauí manament e àpo-
qua.

E appar per les scriptu-
res restituïdes en lo pre-
sent compta.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Gerona, notari de 
Malorques, són per diuerses protestacions que·l 
dit Anthoni a fetes, a istància dels Jurats dels anys 
pasats, qui reten comta e rahó de lur aminestra-
ció en poder del honrat n’Ernau Burgués, de l’offi-
ci del Mestre Racional de la cort del Senyor Rey, e 
sos companyons, comtadós hordonats contra lo dit 
Arnau e los dits seus companyons e altres, segons 
que·n les dites raquestes e protestacions, qui són .V., 
és largament contengut. E dona’ns albarà e àpocha 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .VI. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.  5 ll.

Compte per restituir.
E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Des Coll, candeler de 
sera, les quals li eran degudes per obra de sera qui 
n’es stada presa per en Guillem Sacoma, guardià 
de la Sala, per obs de la Uniuersitat, axí en tortes 
con en ciris, caneles e sera gomada que n’a presa, 
de la festa de Nedal de la Nativitat de Nostra Se-
nyor .MCCCLXXIIII. fins a .VIIII. de juny del dit 
any; segons que·n lo comta daquèn donat per lo dit 
Guillem Sacoma, en assò diputat, és contengut. E 
dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .VIIII. de juny 
de l’any .MCCCLXXIIII.  24 ll. 11 s. 2

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Castell, notari de 
Malorques, són per la anada la qual ha feta al Senyor 
Rey, per la Uniuersitat, per rauocasió d’alscunes pro-
uisions les quals nouelament són stades obtangudes 
de la cort del Senyor Rey e presentades per en Pere
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E apar per lo dit mana-
ment que axí fo couinent 
que li fes dar per la dita 
rahó .XXV. lliures.

Des Bruger, cotra alscunes persones d’aquest regna 
les quals lo Senyor Rey mana, per les sues prouisi-
ons, que degen comperer denant lo Senyor Rey dins 
sert terma a aquelles asignat. Les quals prouisions, 
perlant ab humil rauerència de la sua Reyal Mages-
tat, són contra nostres franqueses, priuilegis e bons 
huses del dit regna, e en spacial contra la franqueza 
continent en acabament que·ls abitadós d’aquest 
regna, per alscuns afers siuils ne criminals, no sien 
forsats de axir fora lo regna ne tremetre procuradós. 
E assò no contrestat que·n Pere Sala,

x Suma  859204 ll. 2 s. 5
89 v. .MCCCLXXIIII.

notari de Malorques, sia ja en la cort del Senyor Rey 
per afers de la Uniuersitat, per so con lo dit Antho-
ni Castell sap clarament los dits affers del dit Pere 
Bruger e, per aquesta rahó, és stat acordat que ell hi 
dega anar. E dona’ns albarà e àpoqua en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .X. de 
juny de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll. 

Compte per menut.
E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Coha, mostessaf en 
l’any present de la ciutat de Malorques, són per di-
uerses masions e despeses les quals, per hordinació 
dels honrats Jurats, a fetes en adobar e taperer[?] la 
font qui és a la Porta dels Boters e la font qui és a 
la plasa de Santa Creu, e en adobar la céquia per la 
qual ven l’aygua a la dita font de la Porta dels Boters; 
segons que·n lo comta daquèn donat per lo dit Nico-
lau Coha tot per manut, scrit en .I. quaern de paper, 
és largament contengut. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XV. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.  237 ll. 10 s. 5

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

E són notades al dit 
Pere Sala en libre de no-
tament en cartes .XVIII. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Sala, notari, e són en 
paga prorata del salari e masions que li pertenyara 
e deu ffer per la anada qu·a feta per la Uniuersitat al 
molt alt Senyor Rey, hon los honrats Jurats l’an tre-
més per obtanir del dit Senyor Rey rauocasió d’als-
cuns manaments fets per lo dit Senyor Rey contra 

204. Amb un signe de º sobreposat.
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nostres franqueses, priuilegis e bons uses. So és, que 
n’Anthoni Fuya, qui és en la presó detangat, delat 
de les nafres fetes en persona d’en Joha Vayl Spir, 
scriuà del dit Senyor Rey, li sia tramès, ferrat e li-
gat; e encara que tramatessem síndich e procurador 
en la cort del dit Senyor Rey per dafinir la qüestió  
qui·s mena en cort del Senyor Gouernador contra 
la Uniuersitat, d’una part, e les monades, de la altre.  
E axí matex lo tremateran per obtanir del dit Senyor 
Rey prouision que, per fer les masions de les pro-
uisions del gra, posquesen vendra sensals morts; e 
per altres coses tocans la cosa póbliqua. E dona’ns 
albaran e àpoqua en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXVIIII. de mag de 
l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Saroqua, preuera, 
.X. lliures, són per salari a ell pertanyent per tanir 
comta en la obra de pera qui s’es feta, axí en los 
endamis e atohs de pera qui són fets en lo mur, en 
la part de la Calatraua e de Santa Clara, con en lo 
sotspedrament qui és stat fet en la torra vulgarment 
apelada d’en Rocell, e·n la obra qui és stada feta so-
bra lo portal de la Calatraua e en lo sotspedrament 
qui és stat fet en la barbacana de la Torra del Spa-
ró. Les quals .X. lliures li són stades tatxades per los 
honrats en Ffrancesch Vida e Uguet Borressà, obrés 
de la dita obra; oltra aquelles .X. libres les quals, en 
l’any prop pessat, li foren pegades per la dita rahó, 
con los trebayls de la dita obra e de tanir comta a 
totes les dotsenes de pera qui hi són entrades sia stat 
molt major que no creyen. E assò per rahó dels dits 
sotspedrament qui si són auts a ffer, e altres trebays 
que·l dit Ramon Saroqua a sostanguts per rahó de la 
dita obra. E més li auem pegat .V. lliures que costà 
de gitar la terra e picadura dels alberchs e carrerons 
hon és stada picada la pera de la dita obra. Munta 
per tot. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .III. 
de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  15 ll. 

x Suma  327 ll. 10 s. 5
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90 r. .MCCCLXXIIII.
Restituí .I. manament 

dels Jurats.
E àpoqua de .L. lliures.
E altre de .L. lliures, e 

són .C. lliures.

Ítem, auem pegat a·n Pere Borrell e a·n Bertho-
meu Sauleda, preueres beneficiats en la Seu de Ma-
lorques e sotsobrés de la obra de la dita Seu, e són 
per la paga del present any d’aquelles .M. lliures les 
quals, per lo Gran Concell dels pròmens de la Ciutat 
e d’afora, foren donades e consignades a la dita obra 
de madona Santa Maria, pagadores dins .X. anys, so 
és: cascun any .C. lliures, la meytat a Sent Johan de 
juny e l’altra meytat a Nedal; dels quals .X. anys n’a 
ja .IIII. pessats e aquest és lo .Vè.; les quals li pegam 
entra .II. pages. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, fetes  100 ll.

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.
 E compta per menut.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Peris, mercader 
guardià del fòndech de la ciutat, són per diuerses 
masions qu·a fetes per adobar la taulada del fòn-
dech, axí en teules, jornals con en cals con en altre 
manera, segons lo comta per ell daquèn donat és 
clarament contengut. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .III. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 9 s. 11

Manament e àpoqua de 
.X. lliures .XVIII. sous 
.IIII. [diners] que feu la 
dona Magna, muller del 
dit Pere Garriga, e són 
restades a pagar de la dita 
quantitat.

E altre manament e 
àpoqua de .L. lliures.

A compliment de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Garriga, patró de leny 
de Malorques, són per .LXXXV. fflorins205 d’or 
d’Aragó que li deuiem donar de nòlit de pessar, ab lo 
seu leny, en Barchinona los honrats en Pere Saforte-
sa e Simon Desualer, missatgers nouelament elegits 
per lo Gran Consell per anar a la presència del molt 
alt Senyor Rey. A raó de .XIIII. sous .IIII. diners per 
cascun fflorí,206 muntan, les quals li donam entre .II. 
pages. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes 

 60 ll. 18 s. 4
Restituí lo procés en 

que és la sentancia con li 
foren ajudicades de ma-
nament e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Miquel, ciutedan de 
Malorques, les quals li són stades ajudicades per  
lo nobla mossèn n’Olfo de Pròxida, gouernador en lo  
regna de Malorques, les quals al dit Bernat Miquel

205. Al manuscrit fflo.
206. Al manuscrit fflo.
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eran degudes e restauan a pegar, per rahó del hoffici 
de la mostasafia de l’any que·l dit Bernat fo mostes-
saf de la Ciutat de Malorques; segons que·n lo pro-
cés daquèn menat entre en Pere Sala, notari síndich 
de la Uniuersitat, d’una part e lo dit Bernat Miquel, 
de la altre, e en una letra exequtòria del dit gouerna-
dor als Jurats tramesa per los dits affers és largament 
contengut. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .X. de 
juny de l’any .MCCCLXXIIII.  45 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Maymon Junís, jueu, liga-
dor de libres, són per miga rayma de paper de for-
ma major la qual ha comprada per la Uniuersitat, 
per obs de fer hun libra en lo qual sa deuen scriu-
ra tots aquells qui seran tatxats de fer prouisió per 
.II. mesos, segons que·s stat hordonat. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Torde-
ra, notari de Malorques, feta a .X. de juliol de l’any  
.MCCCLXXIIII.  2 ll. 7 s.

x Suma  210 ll. 15 s. 3
90 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades al dit 
Simon en libre de nota-
ments, en cartes .XLVII.

Ítem, auem pegat a·n Simon Desvaler, ciutedan de 
Malorques, són per les masions per lo dit Simon fae- 
dores en la missatgeria hon de present deu anar al 
Senyor Rey, ensemps ab lo honrat en Pere Saforte-
sa, companyó seu en la dita missatgeria. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XIIII. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  100 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Altra del gouernador de 
Euiça.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Rouira, petró de 
barcha, són per nòlit que li pertany per una letra 
que·ls honrats Jurats e Pròmens d’Euissa an treme-
sa als honrats Jurats de Malorques, en la qual los 
feyen a saber que una galera e una galiota de moros 
auia a Portmany de la dita illa, e que aquí auien feta 
certa ssania. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a  
.XXIIII. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  12 ll. 
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Vispello, scriuà, fo-
ren per .LXII. fulls mig de paper que scriuí per fer 
los capítols de les ajudes e inposicions de la ciutat 
e de les parròquies de fora de l’any present, ab los 
quals capítols les dites inposisions e ajudes són sta-
des vanudes a .VI. de mag del present any. A raó de 
.XVIII. diners per cascun fuyl, muntan. E dona’ns 
albaran e àpoqua en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVIII. de juliol de l’any 
MCCCLXX quatre  3 ll. 2 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Axelo, picaperés, 
són per .XVIII. dotsenes miga de pera de Rafalbeyt 
e marès les quals són stades meses en la font noua, 
la qual és stada feta e hordonada prop lo pes del Se-
nyor Rey e de la Ciutat. A raó de .XIIII. sous per cas-
cuna dotzena, muntan. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XXI. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  12 ll. 19 s.

Manament e àpoqua de 
la dita.

E són notades al dit 
Pere Spanyol en cartes 
.XLVIII.

Ítem, auem pegat a·n Pere Spanyol, mercader 
de Malorques, són per les masions qu·a fetes e a 
ha fer per la font noua la qual és stada feta prop 
lo pes del Senyor Rey e de la Ciutat. E dona’ns al-
baran e àpoqua en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXI. de juliol de l’any  
.MCCCLXXIIII.  55 ll. 

Manament dels Jurats. 
E àpoqua de .C. lliures.
Altre de .XXV. lliures.
E són-li notades en car-

tes .XVIII.

Ítem, auem pegat a·n Pere Sala, notari, síndich de 
la Uniuersitat, són en paga prorata del salari que 
li pertanyarà per la anada que de present fa ab los 
honrats en Pere Safortesa e Simon Desualer, missat-
gers per la Uniuersitat al Senyor Rey tremeses; les 
quals li donam entre .II. pages. E dona’ns .II. alba-
rans e .II. àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, fetes  125 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Tarragó, ffuster, són 
per una gran caxa de fusta qu·a feta per l’onrat n’Er-
nau Burgés, de l’hofici del Mestre Racional de la 
cort del Senyor Rey, per portar-s’en los comtes de 
la Uniuersitat, ab los quals s’an torna en Catalunya, 
per manament del Senyor Rey; con alscunes de les 
caxes les quals entany foren fetes per rahó dels dits 
comtes sien romases, ab pertida dels

x Suma  308 ll. 1 s. 6
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91 r. .MCCCLXXIIII.
dits comtes, en poder del nobla Senyor Gouernador. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XX. de juliol 
de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 8 s. 4

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Lorens Vaylgornera, picape-
rés, són per .CXV. canes .VI. palms de carrera qu·a 
empedrats; so és: del cantó d’en Johan Torrebadal 
tro fins lo pes del Senyor Rey, per rahó de la céquia 
per hon passa l’aygua qui ua a la font noua, qui és 
prop lo dit pes, la qual hi és stada feta per la Uni-
uersitat; segons que, per albaran d’en Johan Garriga, 
picaperés veador de les obres de la Ciutat, los hon-
rats Jurats són stats certificats. A raó de .VIIII. sous 
la cana, muntan, les quals li pegam entre .II. pages. 
E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  52 ll. 1 s. 8

Manament dels Jurats 
e àpoqua de .CXXXXIII. 
lliures .XI. sous .III. di-
ners.

E altre manament e 
àpoqua de .XXV. lliures, e 
letra del Gouernador qui 
mana ésser pagades e axí 
està en veritat que aytan-
tes dotzenes de pera hi 
foren meses, segons que 
feren fe los hoïdors de 
temps passats.

Ítem, auem pegat a·n Johan Garriga, picaperés, 
són per .CXXXVIII. dotsenes de pera qu·a meses en 
obra en lo mur qui s’és fet de la Porta de Portopí fins 
als leuadós qui són de fora la dita porta; qui a raó de 
.XXII. sous la dotzena, mesa en obra, muntan .CLI. 
lliures, .XVI. sous. E més li auem pegat .XVI. lliures 
.XV. sous .III. diners, són per cals e guix e altres ma-
sions. Munta per tot, segons lo comta per ell donat. 
E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  148 ll. 11 s. 3

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Holiuer, molner, són 
per masions qu·a fetes en adobar e fornir los torns 
del pes de la farina de la Ciutat. E dona’ns albarà 
e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, nota-
ri de Malorques, feta a .XXVIII. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  3 ll. 6 s.

Manament e àpoqua207 
acustumat. 

Ítem, auem pegat a·n Johan de Portell, ciutedan 
de Malorques, curador de n’Anthoni de Portell, ffill 
e areu d’en Jacme de Portell, són per loguer de les

207. Segueixen ± espais il·legibles.
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botiges en què los cònsols de la mar tenen cort, per 
hun any prop passat, qui fo finit a .XXIIII. de juny 
del present any. E dona’ns albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .VIII. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  20 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Vanrell, notari de Ma-
lorques, són per .LXVI. cartes de comanda que·ls 
honrats Jurats han fetes fer en forma pòbliqua de 
diuerses comptadós de ajuda e inposicions de temps 
passat, dels quals se fa exequció per en Ffrancesch 
Fferrer, de casa del Senyor Rey; per so con lo dit 
Ffrancesch deya que no poria fer la dita exequció, 
raquerí los dits Jurats que les dites cartes li fossen 
meses en forma pòbliqua, les quals cartes eran en 
poder del dit Pere Vanrell, lauors estant ell scriuà de 
la dita Uniuersitat. A raó de .VIII. sous per cascuna 
carta, munta. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.VII. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  26 ll. 8 s.

x Suma  272 ll. 15 s. 3
91 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Soreyll, ciutedan de 
Malorques, les quals li restauan a pegar del sala-
ri de hun any que·s stat jutge del Consolat, lo qual 
any comensà la vigilia de Sent Johan de juny de 
l’any .MCCCLXXIII. e fení la vigilia de Sent Jo-
han de l’any .MCCCLXXIIII.; segons que·ls Jurats 
ne són stats sertificats per en Guillem Johan, scri-
uà lo dit any de la dita cort del Consolat. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta ha .XIIII. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  14 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Luch, picaperés, són 
per jornals seus e d’altres picaperés e per diuerses 
masions per ell fetes en tancar lo portal de la Porta 
Farrissa, segons que apar per manut en .I. albaran 
donat per lo dit Pere. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XVI. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 1 s. 7
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Dorqua, fuster, són 
per fusta e clauó qu·a comprada per tancar deius los 
ponts de la Riera de la Porta Plegadissa, e encara per 
jornals seus e de .V. manobres, e per altres masions 
fetes per tancar los dits ponts; segons que apar per 
manut en .I. albaran donat per lo dit Arnau. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XVI. d’agost de 
l’any .MCCCLXXIIII.  9208 ll. 12 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E és salari acostumat.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau de Pachs, mercader 
de Malorques, són per salari de hun any que és stat 
Cònsol de la Mar, lo qual any comensà la uigilia de 
Sent Johan de juny del any .MCCCLXXIII. e fení la ui- 
gilia de Sent Johan de juny de l’any .MCCCLXXIIII. 
segons que, per en Guillem Johan, scriuà lo dit any 
de la dita cort del Consolat, los honrats Jurats ne 
són stats certificats. E dona’ns albaran e àpoqua en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XVII. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  40 ll.

Alberà dels hoïdors de 
comtes.

E manament dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Carbonell, notari de 
Malorques, són a compliment de paga del salari seu 
e de hun macip de l’any .MCCCLXXII. que fo scriuà 
dels Cònsols de la Mar; segons que, per albaran dels 
honrats en Bernat de Fontanes, Berenguer de Tér-
mens e Bernat Mulet, de Muro, hoydós e definidors 
dels comtes pertanyents a la Caza de la Juraria de 
Malorques dels anys .MCCCLXXII. e .LXXIII, los 
honrats Jurats són stats sertificats; lo qual albarà fo 
fet a .XV. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta ha .XVIIII. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  26 ll. 8 s. 8

Manament dels Jurats e 
àpoqua de la dita quanti-
tat.

E compta per menut.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Miaffre, notari scri-
uà del nobla Senyor Gouernador de Malorques, 
són per diuerses letres e altres scriptures tocants a 
la Uniuersitat, les quals sa són fetes en la Scriuania 
de la Gouernació, de la festa de Nadal prop passa-
da fins a .XVI. d’agost del present any; segons que

208. Amb un signe de º sobreposat.
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clarament apar per .I. quaern per lo dit Guillem 
Miaffre donat. E d’aquest pegament li fem nos per 
manament del dit nobla Senyor Gouernador, ab le-
tra sua dada a .XVIII. del dit mes e any. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXVI. d’agost de l’any 
.MCCCLXXIIII.  17 ll. 9 s. 4

x Suma  110 ll. 12 s. 1 d.
92 r. .MCCCLXXIIII.209

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Huyastre, patró de 
barcha de Barchinona, són per satisfacció e esmena 
de .II. jorns que·ls honrats Jurats lo feran destanir, 
per so con era spatxat de anar en Barchinona, e assò 
per rahó d’alcunes letres e prouisions que auiem a 
tremetre als honrats missatgers, per rahó d’eles; e 
en après fo ahordonat per lo nobla Gouernador que 
les dites prouisions, qui raquerien gran cuyta, fos-
sen tremeses als dits missatgers per .I. laut armat. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXII. d’agost 
de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 

Letra certificatòria del 
Gouernador de Euiça.

E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Noguera, patró de 
laüt de Euissa, e són per nòlit del dit seu lahüt, ab 
lo qual ich a aportades letres dels Jurats e Pròmens 
de Euissa, en les quals feyen a saber que·n la dita illa 
auien vista una galiota de moros qui feya la uia de 
la illa de Formentera; segons que en la dita letra és 
largament contengut. E dona’ns albaran e àpoqua en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .V. de satembra de l’any .MCCCLXXIIII.  8 ll. 

Manament e àpoqua.
E són messions acustu-

mades e necessàries.

Ítem, eauem pegat a·n Vicens Castell, coadjutor 
del cequier, .VII. lliures .VI. sous .V. diners, e són 
per masions qu·a fetes en scurar la céquia de la Font 
de la Ciutat; la qual, per manament dels Jurats, fo 
scurada a .XVI. del mes de juliol prop passat. E més 
li auem pegat una lliura, són per masions qu·a fe-
tes en erbagar lo camí de la dita céquia, axí con tots 
anys és acostumat per la festa de Sent Johan de juny. 

209. Amb un signe de º sobreposat.
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E més li auem pegat una lliura .XII. sous, són per 
masions que féu en tancar e metre encuns [en] les 
fibles e canons de la dita céquia, per so que·ls molins 
poguessen molra, per la gran minua d’aygua qui era 
en la dita céquia. E axí munta per tot so que li auem 
pegat. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jac-
me de Tordera, notari de Malorques, feta a .XXII. 
d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  9 ll. 18 s. 5

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E deu ésser notat als 
Jurats que donam raó 
del forment qui fo pres 
als dessús dits en compta 
dels Jurats, en cartes del 
libre de notaments .XL.

En après fo sabut que la 
dita quantitat fo ajupide 
per interessos, per què 
lo notament fo cancellat, 
segons, en lo dit libre és 
contengut.

Ítem, auem pegat a·n Pere Torner, mercader de 
Tortosa, axí con a procurador d’en Guillem Ramon e 
d’en Peró Mathes, mercaders de Tortosa, axí con apar 
per carta pòbliqua daquèn feta per en Bernat Ma-
cip, notari pòblich de Tortosa, a .XX. de janer l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII.. 
E són d’aquelles .CCCLIII. lliures les quals li són sta-
des ajudicades per santència donada per los honrats 
en Guillem Morages e Anthoni Sacoma, Berenguer 
Des Camps e Berenguer de Plegamans, axí con ar-
bitres e arbitradós e amigables composadós elegits 
d’una part per la Uniuersitat e de l’altre part per lo 
dit Pere Torner; la qual sentència fo donada e pobli-
cada dimarts a .XXVI. de satembre l’any present. E 
assó per diuerses qüestions e demandes les quals lo 
dit Pere Torner feya en nom que denunt contra la 
Uniuersitat, per restitució de forment lo qual la Uni-
uersitat auia pres dels dits Guillem Ramon e Peró 
Mathes. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .II. de 
vuytubri de l’any .MCCCLXXIIII.  53 ll. 

x Suma  72 ll. 18 s. 5
92 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua.
E són notades al dit 

en Simon Berenguer en 
libre de notaments, en 
.XLVIII.

Ítem, auem pegat a·n Simon Berenguer, ciutedan 
de Malorques, hobrer de la céquia de la Font de la 
Ciutat, són per diuerses obres que ha a ffer en la dita 
séquia. E dona’ns albaran e àpoqua en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorqua, feta a .II. de 
vuytubri de l’any .MCCCLXXIIII.  15 ll. 

Messions necessàries.
E manament dels Jurats 

qui li taxaren las dites 
.XX. lliures.

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Cabanils, ciutedan de 
Malorques, són per salari e masions e despeses e nò-
lits qu·a pegats en lo viatge que ara nuelament a fet 
en Barchinona, hon los honrats Jurats lo tremateran
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als honrats missatgers qui alà eren ab diueres letres, 
axí per lo fet de la franqueza dels sitats a istància 
d’en Pere Des Bruger, con per diuerses letres que 
tramateran al Senyor Rey e als dits missatgers, per 
rahó de la prouisió del gra; per rahó de les quals co-
ses ha stat en lo dit viatge .XLII. jorns e d’axí són-li 
stades tatxades, per les rahons demunt dites. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XIIII. de vuytubri 
de l’any .MCCCLXXIIII.  20 ll. 

Restituí l’alberà debitori 
dels hoïdors de comptes.

E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat, per què appar 
que és difinit.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Serra, qui solia regir 
lo fòndech de la ciutat, les quals auia a cobrar per 
diuerses masions que hauia fetes, axí en los trabuchs 
e manganells de Portopí con en adobar les veles qui 
seruexen denant la Sala en la festa del Corpus Xris-
ti; segons que, per albaran en Bernat de Fontanes e 
Berenguer de Térmens, ciutedans de Malorques, e 
Bernat Mulet, de Muro, hoydós dels comtes de la 
Juraria de la dita Ciutat, los honrats Jurats són stats 
certificats. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .XIII. 
de vuitubri de l’any .MCCCLXXIIII.  53 ll. 3 s.

Messions necessàries e 
compta per menut.

E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem auem pegat a·n Pere Mescord, candeler de 
sera, són per tanta obra de sera que n’és stada pre-
sa per en Guillem Sacoma, guardià de la Sala, per 
obs de la Uniuersitat, axí en tortes con en canelles, 
en siris con en sera gomada verda e vermeyla, so 
és, de .IX. de juny fins a .XVII. vuitubri; segons lo 
comta daquèn hordonat per lo dit Guillem Sacoma, 
en assò diputat, és contengut. Munta. E dona’ns al-
baran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XVI. de vuitubri de l’any 
.MCCCLXXIIII.  19 ll. 2 s. 10

Restituí l’alberà debitori 
dels hoïdors de comptes. 

E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat, per què appar 
que fo difinit.

Ítem, auem pegat a·n Gabriel Simon, donat de Sent 
Elm, les quals li restauan a pegar per la obra qu·a 
feta en la capela de Sent Elm de la Palomera; segons 
que, per albaran dels honrats en Bernat de Fontanes 
e Berenguer de Térmens, ciutedans de Malorques, e  
Bernat Mulet, de Muro, hoydós e defenidós dels 
comtes de la Uniuersitat, los honrats Jurats són stats 
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certificats. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .XVI. 
de vuitubri de l’any .MCCCLXXIIII.  53 ll. 15 s.

x Suma  161 ll. 10 s.
93 r. .MCCCLXXIIII.

Messions necessàries.
E restituí la letra dels 

Jurats de València.
E manament dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Climent, patró 
de lahüt de València, són per .XVIII. fflorins210 d’or 
d’Aragó que·l dit Ffrancesch deu auer per nòlit de 
letres qu·a aportades, ab la dita sua barqua, dels Ju-
rats e Pròmens de València; per les quals an notifi-
cat als honrats jurats de Malorques que, en l’estret 
de Gibaltar, auia .III. galeres e una galiota de moros 
armades qui sperauan les nostres galeres, qui eran a 
Santa Maria del Port, prop lo riu de Xibilia; les quals 
.II. galeres nostres auien presa una galera de moros 
la qual auien cremada; segons qu·n les demunt dites 
letres és largament contengut. A raó de .XIIII. sous 
.III. diners per cascun fflorí,211 muntan. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXIII. de vuitubri de 
l’any .MCCCLXXIIII.  12 ll. 16 s. 6

Manament dels Jurats 
en què·s feta memòria[?] 
con li foren taxades per lo 
Gouernador e Jurats.

 E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pons Valoza, sag, les quals li 
són stades tatxades per lo nobla Senyor Gouernador 
e per los Jurats, ab consell de pròmens, per salari  
seu e per diuerses masions e despeses per trebayls 
qu·a sostanguts de metre en man de la Cort aquells 
.XV. catius moros los quals auien tractada trahició 
de la Ciutat e regna de Malorques; dels quals moros 
és stada feta justícia, que són stats penjats per diuer-
ses lochs de la ciutat. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXI. de vuitubri de l’any .MCCCLXXIIII.  10 ll. 

Letra d’en Simon De-
suilar.

E manament dels Jurats. 

Ítem, auem pegat a·n Pere Rosset, mercader de 
Barchinona, són per cambi de .CLI. lliures .XIII. 
sous .IIII. [diners] barchinonesos que·ls honrats en 
Pere Safortesa e Simon Desvaler, missatgers de la

210. Al manuscrit fflo.
211. Al manuscrit fflo.
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E àpoqua de la dita 
quantitat.

E són notades al dit Si-
mon, en cartes .XLVII.

Uniuersitat, an pres en Barchinona d’en Pere Brunet 
e Pere Proensal, per afers de la dita missatgeria, se-
gons que, per letra dels dits missatgers los honrats 
Jurats són stats certificats. Qui, a raó de .XV. sous 
.II. diners barchinonesos per cascun reyal, muntan. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXX. de vui-
tubri de l’any .MCCCLXXIIII.  200 ll. 

.II. manaments e dues 
àpoques de la dita quan-
titat.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Comta, patró de 
leny de Barchinona, les quals li foren promeses de 
nòlit del seu leny a marinar de .XVI. persones, per 
anar a s’Alguer, hon los honrats Jurats lo tremateran, 
ab consell del noble Senyor Gouernador e d’alscuns 
pròmens, ab letres qu·aportà a mossèn Dalmau de 
Jardí, gouernador en lo cap de Bagador, per saber 
certes noues del stol dels janouesos qui era anat a 
Oristany per carregar de gra; e encara per saber 
certament d’alscuns tractaments qu·is deyen ésser 
fets entra lo jutge d’Arborea e l’anfant de Nàpols e 
Comú de Jenoua contra la honor del Senyor Rey e 
destrucció d’aquest regna, e encara del regna de Ser-
denya e de les altres terres del Senyor Rey. Les quals 
li donam entre .II. pages. E dona’ns .II. albarans e .II. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  123 ll. 

x Suma  345 ll. 16 s. 6
93 v. .MCCCLXXIIII.212

Messions necessàries. 
E restituí lo manament 

dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Net, mercader, són 
per una bala de paper de .X. raymes que·ls honrats 
Jurats n’an comprades per fer los affers e scriptures 
de la Uniuersitat. A raó de .XXVIIII. la caxa, mun-
tan. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
de Tordera, notari de Malorques, feta a .IIII. de no-
embra de l’any .MCCCLXXIIII.  18 ll. 2 s. 6

Manament del Senyor 
Rey ab letra sua qui mana 
que la dita quantitat li sia 
pagada.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Saroqua, jurat en 
l’any present de la Ciutat e regna de Malorques, les 
quals, a prechs del Senyor Gouernador, lo dit Gui-
llem auia prestades a la Uniuersitat e les quals foren

212. Amb un signe de º sobreposat.
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E manament dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat.

donades per albixata e·n Guillemó de Modos, don-
sell de casa del molt alt Senyor Duch, per letres que 
de part del dit Senyor Duch presentà als honrats Ju-
rats, per les quals los notificaua la natiuitat de són 
ffill. E aquest pegament fem per letra del molt alt 
Senyor Rey a nos tremesa, dada en Barchinona a .V. 
de vuytubri de l’any MCCCLXX quatre, per la qual a 
menat que la dita cantitat sia pegada dels béns de la 
Uniuersitat, no contraestant les sues hordinacions 
entay fetes ne altres qualssauol hordinacions o pre-
màtigues sencions en contrari fetes, segons que·n la 
demunt dita letra és pus largament contengut. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XIII. de noembre 
de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll. 

La letra del Senyor Rey.
E alberà dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Lorens Sagarriga, mercader 
de Malorques, les quals lo dit Lorens, a prechs del 
Senyor Gouernador e dels Jurats, auia prestades a la 
Uniuersitat per pegar aquelles a·n Johan Genestar, 
balester, per preu de .VI. balestes que·ls dits Jurats 
ne auien comprades e les quals, ab uolentat d’als-
cuns pròmens del Consell, foren seruides e donades 
al nobla mossèn Gilabert de Cruhiles, capità en la 
mar per lo molt alt Senyor Rey, l’altra dia, estant  
lo dit nobla en esta Ciutat, hon era stat tremès per lo  
dit Senyor Rey per alscuns affers. E aquest pega-
ment li fem nos per manament del Senyor Rey, ab 
letra sua patent a nos tremesa, dada en Barchino-
na a .V. de vuitubri de l’any .MCCCLXXIIII., per 
les quals a menat que la dita cantitat sia pegada, no 
contrestant les sues hordinacions entany fetes per 
bon stament d’aquest regna, segons que·n la dita 
letra pus largament és contengut. E dona’ns alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .XIIII. de noembre de l’any 
.MCCCLXX. quatre  30 ll. 

Salari acustumat.
E manament e àpoqua 

de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Dorriols, ciu-
tedan de Malorques, les quals auia prestades e per 
los Jurats donades a·n Ffrancesch Despí, Anthoni 
Maguessa, Pere Saluador, boter, .III. dels .VI. pro-
mens los quals cascun any són hordonats per stimar
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lo uin dels salers lo qual sa cuyll en lo terma de la 
Ciutat. Lo qual salari és entre tots .VI. .XXX. lliures, 
so és: .V. lliures per cascun, la meytat del qual sala-
ri la Uniuersitat ha acostumat de pegar. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XIIII. de noembre de 
l’any .MCCCLXXIIII.  15 ll. 

x Suma  88 ll. 2 s. 6
94 r. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Miquel de Pachs e a n’An-
thoni de Canyelles, mercaders de Malorques, e són 
per alscunes masions sacretes que han a ffer per la 
Uniuersitat, de la qual moneda no són tanguts de 
retre comta ne rahó, segons que per lo Gran Consell 
és stat hordonat. E donaran-nos albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XXI. de noembra de l’any .MCCCLXX.
quatre  40 ll. 

Manament dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat.
E de la dita quantitat 

fan per reebud los claua- 
ris auant en cartes .CXLV. 
per què; preses en comp-
ta.

Ítem, auem pegat a·n Jacme de Tordera, notari 
de Malorques, les quals lo dit Jacme hauia presta-
des per pegar aquelles .MDCC. lliures que donam 
a n’Anthoni de Tordera, per pegar la xurma de les 
.II. galeres a hun mes e los companyons a .II. mesos; 
les quals, en l’any present, són stades armades en la 
Ciutat per anar sercar vituales, per la gran e extrema 
nacessitat qui és stada e és vui en dia en lo dit reg-
na; segons que, per lo nobla Gouernador, ab consell 
dels .XX. Pròmens sobra la prouisió del gra hordo-
nats e la major part d’aquells, ensemps ab los Jurats, 
és stat determanat. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXI. de noembre de l’any MCCCLXX quatre  1.200 ll. 

Messions acustumades.
E manament dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan de Portell, jurat en 
l’any present de la Ciutat de Malorques, e són per les 
masions que deu fer per portar l’astandart lo jorn de 
Sent Saluestre e de Santa Coloma, segons que tots 
anys és acostumat. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXIIII. de noembra de l’any .MCCCLXXIIII.  30 ll. 
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L’albarà debitori restituí 
dels hoïdors de comptes. 

E lo manament dels Ju-
rats.

E àpoqua de la dita 
quantitat. 

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Negra, saui en dret, 
les quals auia a cobrar de la missatgeria que·n l’any 
prop passat féu al molt alt Senyor Rey per la Uniuer-
sitat, per alscuns affers de la dita Uniuersitat, entre 
lo salari lo qual li és stat tatxat per lo nobla mos-
sèn n’Olfo de Pròxida, gouernador en lo regna de 
Malorques, per manament del Senyor Rey; segons 
albarà testimonial als honrats Jurats tremès per los 
honrats en Bernat de Fontanes e Berenguer de Tér-
mens, ciutadans de Malorques, e Bernat Mulet, de 
Muro, pròmens hordonants per lo Gran Consell a 
examinació dels comptes de la Uniuersitat, ne són 
stats certificats. E dona’ns albaran e àpoqua en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XXIIII. de noembra de l’any .MCCCLXXIIII.  67 ll. 10 s.

Manament dels Jurats.
E àpoqua de .DXXXX 

VIII. lliures, ço és, que 
les .XLVIII. lliures li per-
tanyen per salari e les .D. 
prestà a la terra. 

E és çert que ja·n fan 
rebuda los dits clauaris 
anotar en cartes .CXLV. 

Ítem, auem pegat al honrat en Miquel Homs, ca-
pità de les .II. galeres qui en l’any present sa són 
armades en Malorques, .D. lliures, les quals nos ha 
prestades per armament de les dites galeres, a pe-
gar a .II. mesos. E més li auem pegat .XLVIII. lliures 
.XV. sous, e són d’aquelles .LXXVII. lliures .X. sous 
que li pertanyen per salari de hun mes e mig per los 
quals són stades les dites galeres armades e pegades; 
per so con les romanents .XVIII. lliures .XV. sous 
no deu auer, per so con fo de couinensa entre los 
dits Jurats e lo dit capità que la meytat del salari de 
la hun dels patrons de les dites galeres pagàs la Uni-
uersitat e l’altre maytat lo dit capità, per so con no 
deuia anar en les dites galeres sinó hun patró, e puys 
fo acordat que n’i

x Suma  1.337 ll. 10 s.
94 v. .MCCCLXXIIII.

anassen .II. e que la hun fos pegat per la forma 
demunt dita. Per so con los dits patrons són stats 
pegats complidament del dit salari per .I. mes mig, 
a raó de .XXV. lliures lo mes, abatem del salari del 
dit capità les dites .XVIII. lliures .XV. sous. Per què 
munta so que pegat li auem, con demunt apar. E 
dona’ns albaran e àpoqua en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXVII. de no-
embra de l’any .MCCCLXXIIII.  548 ll. 15 s.
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Restituí l’alberà debitori 
dels comptadors. 

E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Sacoma, en nom 
propi axí con a procurador del honrat en Simon 
Desvaler, e les quals an a cobrar dels comtes de la 
guayta dels catius hordonada per los Jurats e Con-
sell de l’any MCCCLXX hun; de la qual ells foren 
manadós per hun any .III. mesos, qui comensaran 
a .XXVI. de juliol del dit any; segons que·ls honrats 
Jurats ne són stats certificats per albaran dels hon-
rats hoydós dels comptes de la Juraria de la dita Ciu-
tat. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
de Tordera, notari de Malorques, feta a .II. de daem-
bra de l’any .MCCCLXXIIII.  95 ll. 

Restituí l’alberà debitori 
dels comptadors.

E manament dels Jurats.
E àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Ffuster, scriuà dels com-
tes de la Uniuersitat, les quals auia a cobrar de les 
masions que ha fetes per manut per la Uniuersitat, 
so és: de .X. de marts de l’any de la Nativitat de Nos-
tre Senyor .MCCCLXXIII. fins per tot lo .XXI. jorns 
de daembra aprés sagüent, sagons que per albaran 
dels honrats hoydós dels comtes de la Juraria de la 
dita Ciutat los honrats Jurats són stats sertificats. E 
dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .I. de daembra 
de l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 7 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E són notades al dit 
Pere de Luch en cartes 
.LXVII.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Luch, picaperés, són 
en paga prorata d’aquelles .LXXXX. lliures les quals 
lo dit Pere, ensemps ab d’altres picaperés, deuen 
auer per fer una céquia per la qual deu passar l’aygua 
qui va al Verger de la Reyal, per lo mudament de la 
aygua de la céquia. E dona’ns albaran e àpoqua en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .I. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll. 

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Lorens Garriga, mercader, 
les quals auia bestretes e donades, per manament 
dels honrats Jurats, a·n Bernat Faliu, patró de lahüt, 
lo qual deuia anar ab los missatgers fins en Barchi-
nona, e acompanyà’ls fins a la Palomera, e con lo 
dit Bernat fo a la Palomera, los dits missatgers li 
digueran que s’an tornàs, perquè los dits Jurats hor-
donaran que li fosen donades .III. lliures. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIII. de daembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.213 

És cert que fo difinit lo 
compta que dona de la 
dita obra, en lo qual fa 
reebuda de la dita quan-
titat, e fo-li difinit a .XVI. 
de juliol .MCCCLXXVI.

Ítem, auem pegat a·n Arnau Dorqua, ffuster, són 
per obs de comprar fusta per obs de la Casa qui és 
hordonada que·s dege fer en la terrada sobra la sgle-
ya de Sent Andreu, en la qual deuen star los exa-
minadós dels comtes de la Uniuersitat; per so con 
no auia loch en la Casa de la Juraria hon poguessen 
examinar los comtes de la Uniuersitat, perquè fo 
aordonat que la dita casa sa fes per so que los dits 
comtes sa poguessen examinar e ragonèxer. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta ha .VIII. de daembra 
de l’any .MCCCLXXIIII.  30 ll. 

x Suma  704 ll. 2 s.
95 r. .MCCCLXXIIII.

Restituí l’albarà debitori 
dels comptadors i l’albarà 
dels Jurats. 

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Ffuster, scriuà dels com-
tes de la Uniuersitat, les quals li restauan a pegar da 
aquelles .XXI. lliures que li és stat fer comta per los 
honrats hoydós dels comptes de la Uniuersitat, per 
la anada que feu en Barchinona en l’any MCCCLXX 
dos, hon los honrats Jurats lo tremateran, a raques-
ta dels honrats en Jacme de Buadela, Pons Sacoma, 
Pere Safortesa e Bernat Serdà, qui lauors eran en 
Barchinona axí con a missatgers de la dita Uniuer-
sitat; segons que d’assò los honrats Jurats són stats 
certificats per albaran dels dits hoydós, fet a .V. de 
daembre de l’any present .MCCCLXXIIII. E dona’ns 
albaran e àpoqua en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIIII. de daembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.  9 ll. 

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat al noble mossèn n’Olfo de Prò-
xida e Jacme de Tordera, notari, e Berthomeu Jaro-
nès, mercader, ciutadan de Malorques, e són per la 
meytat d’aquelles .CC. lliures les quals al dit nobla 
Gouernador, axí con a jutge e comisari delegat per 
lo molt alt Senyor Rey, e lo dit Jacme de Tordera e 
Berthomeu Geronès, axí con a examinadós e a re-
ladós hordonats ab uolentat dels Jurats, són stades 
tatxades per l’onrat misser Guillem Guerau, assesor 
de la dita Uniuersitat, e Berthomeu Martí, saui en 
dret assesor dels Síndichs e Pròmens de Fora, per

213. Segueix e són-li notades en libre de notaments en cartes, ratllat. 
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rahó de la santència e declaració que deuen pobli-
car e an concordada en la qüestió qui·s mena entre 
la Uniuersitat de la ciutat de Malorques, de la una 
part, e los Síndichs e Pròmens de Fora, de la altra 
part; per so con los dits Pròmens de Fora allegauan 
que·n los comtes qui eran stats hordonats entre la 
dita Uniuersitat de la Ciutat e dels Pròmens de Fora 
de la altra de les masions que·ls Jurats auien fetes 
en los anys passats, de .XX. anys ensà, en alscuns 
negocis e obres de la Ciutat, en les quals los dits 
Pròmens de Fora, segons la santència del Rey en 
Sanxo, no deuen pegar, auia erra de comta de passa-
des .VII. o .VIIIm. lliures; e la dita Uniuersitat sem-
blantment allegaua que·n los dits comtes auia erra 
de .V. en .VIm. lliures cobradores per la Uniuersitat, 
per so con auia més pegat que pegar no deuia, per 
rahó de les obres fetes en lo mur e vayl de la ciutat 
e d’Alcódia, segons les couinenses fetes per rahó de 
la dita obra d’Alcódia entre los honrats lauós Jurats 
de la Ciutat e los Síndichs e Pròmens de Fora. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, feta a .XII. de daembra 
de l’any .MCCCLXXIIII.  100 ll.

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.
E lo dit segell és posat 

en seruici dels dits hoï-
dors.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Dauleza, argenter, e 
són per hun sagell d’argent daurat que ha fet per los 
honrats comtadós e examinadós dels comtes de la 
Uniuersitat, per sagelar los albarans finals que faran 
a tots aquells qui daran ne retran comta a la dita 
Uniuersitat de sso que per la dita Uniuersitat ami-
nestrar auran. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XIIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll.

x Suma  112 ll. 
95 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme de Tordera, notari, són 
per .CIIII. àpoques que ha fetes de diuerses sansals 
e violaris que auem pegats per tot lo present any 
e per les àpoques de les masions manudes, segons 
que, per lo libra dels pegaments clarament appar; les 
quals cartes e àpoques la dita Uniuersitat deu pegar 
a raó de .II. sous per cascuna. Muntan. E dona’ns al-
baran e àpocha en poder del demunt dit notari feta 
a .XVIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  10 ll. 8 s.
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Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat. 
E són notades al dit 

Anthoni en libre de nota-
ments, en cartes .XLVIII.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Sagranada, ciute-
dan de Malorques, són per les masions que ha fetes 
per la Uniuerstitat en la anada que·l nobla mossèn 
n’Olfo de Pròxida e los honrats Jurats, ab alscuns 
pròmens, an feta en la parròquia d’Esporles, per 
lo contrast que és de la aygua e encara per lo mu-
dament de la dita aygua; la qual anada feran a .X. 
de daembra l’any present, e dels quals lo dit Ant-
honi és tangut de donar comta. E dona’ns albaran 
e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, notari 
de Malorques, feta a .XVIIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  50 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

 E axí appar per lo pro-
test que aquell restituí.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Holiuer axí con a 
procurador d’en Ramon Holiuer, mercader de Ma-
lorques, les quals sa són desauensades e perdudes 
en aquelles .CCLXXVII. lliures les quals li resta-
uan a pegar d’aquelles .DCLXVII. lliures les quals 
eran degudes al dit Ramon Holiuer, per cambi que·l 
honrat en Pere de Galiners auia rebut, en Barchi-
nona, per pegar los sansals morts e violaris qu·y 
fa la Uniuersitat de Malorques. E per so con lo dit 
cambi no fo assí per nos compliterament pegat ne 
satisfet al dit Ramon Holiuer, per so con en Bertho-
meu Des Cors, cambiador de la Uniuersitat, no auia 
dinés de que pogés pegar lo dit cambi; per què lo 
dit Ramon Holiuer protestà de les dites coses e, ab 
uolentat dels Jurats, raprés lo dit cambi de les dites214 
.CCLXVII. lliures en què·s desauansaran. E dona’ns 
albaran e àpoqua en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XX. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  12 ll. 8 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E és cert que dona comp- 
ta de la dita obra empe-
rò que li notades són de 
deutes[?] de la casa, del 
libre de notaments que 
dona qui és difinit.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Luch, picaperés, són 
en paga prorata de sso que li pertanyara per rahó de 
la obra de pera que fa en la terrada sobra la sglésia 
de Sent Andreu, per fer una casa hon stiguen los 
hoydós dels comptes de la Uniuerstitat. E dona’ns 
albaran e àpoqua en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta ha .XX. de daembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll. 

214. Segueix .CCLXXII., ratllat.
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Manament e àpoqua.
E és cert que són en215 

auant, en cartes .CXLV.

Ítem, auem pegat a n’Aissa Vidal, jueu, són per 
.CCCCLXXV. lliures que prestà a la Uniuersitat, 
per donar spatxament a les galeres qui en l’any pre-
sent són stades armades en la ciutat de Malorques 
per anar sercar vituales, e per intereses d’aquelles, 
per .III. mesos que la dita Uniuersitat a tenguda la 
dita moneda, que comensaran a .XXV. de satembra 
prop passat e foren complits a .XXV. de daembra 
del present any; segons que, per los comtes de la 
Uniuersitat clarament apar, .XXXV. lliures. Munta 
per tot. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .XX. 
de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  510 ll.

x Suma  607 ll. 16 s.
96 r. .MCCCLXXIIII.

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Miafre, notari scri-
uà del Senyor nobla Gouernador de Malorques, 
són per diuerses letres e altres scriptures tocans a 
la Uniuersitat les quals sa són fetes en la scriuania 
del gouernador, de .XVI. del mes d’agost de l’any 
pressent fins a .XX. de daembra après vinent; segons 
que clarament apar en .I. quern per lo dit Guillem 
Miaffre donat. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XX. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  7 ll. 6 s. 

Axí és acustumat.
E restituí lo manament 

dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Simon Carreres e Peró Mar-
sol, e són per preu de hun anap d’argent, lo qual 
cascun any és acostumat de donar per la Uniuer-
sitat al hoffici qui acompanya lo standart lo jorn de 
Sent Siluestre e de Santa Coloma; e per so con en 
l’any present és stat hordonat, per la gran necessitat 
qui és en lo regna, que cascun hoffici dege donar 
.X. persones per acompanyar lo dit estandart e lo 
dit anap és stat donat, per hordinació del nobla Se-
nyor Gouernador, als demunt anomanats, per so 
que molts jouens qui són en lo regna pusquen con 
tinuar l’axarcisi de la balesta, cor sia de gran neces-
sitat en lo dit regna que·l axarcisi de la balesta sia

215. Segueixen ±3 espais il·legibles.
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continuat, axí con en temps passat és acostumat. E 
dona’ns albaran e àpoqua en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XVIIII. de da-
embra de l’any .MCCCLXXIIII.  10 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Arnau Cabanils .VIIII.216 
lliures, són per salari, nòlit e masions e despeses del 
viatge que l’altre dia, en lo mes de noembra prop 
passat, féu al molt alt Senyor Rey, hon los Jurats lo 
tremateran, ab uolentat del nobla Senyor Gouerna-
dor e dels Pròmens sobra la prouisió de les viuta-
les hordonats, ab un sart qui era axit de la galera 
de janouesos qui l’altre jorn fo assí, per noues que 
comtaua del jutge d’Arborera. E més li auem pegat 
.V. lliures e són per salari de .II. mesos qu·a seruida 
la Uniuersitat, axí en fer aplegar tot jorn lo consell 
dels .XX. pròmens sobra la prouissió del gra hor-
donats, con en altra manera en diuerses negocis 
de la dita Uniuersitat, per so con los verguers no 
podien donar recapta a tots los dits affers, per què 
hi auia mester coadjutor. Munta per tot. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XX. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  14 ll. 

Obres.
E haui manament e àpo- 

qua de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Dona Déu Mir, picaperés, 
són per la obra qu·a feta en la céquia de la ciutat, 
en lo loch apellat La Creuhera, la qual era trencada. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta ha .XX. de daem-
bra de l’any MCCCLXX quatre  8 ll. 13 s. 4

Restituí lo manament 
dels Jurats.

E àpoqua de la dita 
quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Borrell, preuera benefi-
ciat en la Seu de Malorques e sotshobrer de la obra 
de la dita Seu, .X. lliures, en les quals los honrats 
Jurats e clauaris són stats condempnats per l’onrat 
official de Malorques, per so con los ha absolts de la 
santència del uet en la qual eran cahuts e poblicats 
per vadats per les sgleyes, per tal con no podien pe-
gar aquelles .CCC. lliures les quals

x Suma  39 ll. 19 s. 4

216. Sobreposat º.
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96 v. .MCCCLXXIIII.
eran degudes al rauerent mossèn lo bisba e són hon-
rat capítol, per rahó del delma del bestiar. E més li 
hauem pegat .III. lliures, són per diuerses peatges 
e escriptures les quals són stades fetes, per raó del 
dit vet, en la cort del dit honrat official. Munta per 
tot. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
de Tordera, notari de Malorques, feta a .XXIII. de 
daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  13 ll. 

Messions necessàries.
E manament e àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Pere Mescord, candeler de 
sera, les quals li eran degudes per tanta obra de sera 
qui n’és stada presa per en Guillem Sacoma, guar-
dià de la Sala, per obs de la Uniuersitat, axí en tor-
tes con en siris con en canelles con en sera vermella 
e verda, qui n’és stada presa de .XVII. de vuitubri 
del present any fins ha .XXIII. de daembra après 
vinent; segons que·n lo comta daquèn donat per lo 
dit Guillem Sacoma, en assò diputat, és contengut. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXIII. de da-
embra de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 16 s. 5

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.
E són-li notades en libre 

de notaments, en cartes 
.XLVIII.

Ítem, auem pegat a·n Anthoni Segranada, ciute-
dan de Malorques, són per diuerses masions qu·ha 
fetes e a a ffer per mangar, per beura e per vestir, per 
obs d’aquells .LVI. catius que té per la Uniuersitat; 
los quals los patrons de les .II. galeres qui en l’any 
present sa són armades en Malorques prengueran 
de la galera dels moros qui era armada per lo Rey 
de Granada; dels quals lo dit Anthoni Sagranada 
darà comta e rahó de so que despendrà. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXIII. de daembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.  200 ll. 

Manament e àpoqua.
E compta per menut.

Ítem, auem pegat a·n Vicens Castell, reebedor de 
la aygua dels dimarts, e són per paga e satisfacció de 
alscuns jorns que la Uniuersitat se ha presa l’aygua 
dels dimarts, per la gran minua d’aygua qui era en la 
dita céquia, per so que·ls molnés poguessen donar 
compliment de217 farina per tanir les places bastades

217. Segueix pan, ratllat.
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de pan; con sia en couinensa ab los comptadós de 
la dita aygua dels dimarts per qualsauol rahó que 
la Uniuersitat les pot pendra, pegant .III. reyals d’or 
per cascun jorn e prorata del jorn. E dona’ns alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, nota-
ri de Malorques, feta a .XXIII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  10 ll. 7 s.

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat. 
E és çert que de la dita 

quantitat fan reebud los 
dits clauaris auant, en 
cartes .CXLV.

Ítem, auem pegat al nobla mossèn n’Olfo de Pròxi-
da, gouernador en lo regna de Malorques, les quals 
auia prestades a la Uniuersitat, per espatxament de 
les .II. galeres qui en l’any present sa són armades en 
Malorques per anar sercar prestament vituales, per 
la gran e extrema nacessitat qui en la ciutat e regna 
de Malorques era. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XX. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  1.000 ll. 

x Suma  1.227 ll. 3 s. 5
97 r. .MCCCLXXIIII.

Manament dels Jurats.
E àpoqua.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Samar, mercader 
de Barchinona, són per satisfacció e esmena dels 
dampnatges que ha sostanguts per occasió d’aque-
lles .CCC. quarteres de forment les quals lo dit Ra-
mon Samar ich a aportades de les parts de Safi, ab lo 
leny d’en Johan Martinis, de Castella, ab lo qual leny 
ich són vengudes entorn .M. quarteres de forment. 
Les quals .CCC. quarteres lo dit Ramon hi carre-
gà ab couinent que·l dit forment posqués gitar del 
dit leny e aportar en Barchinona, e en cas que assò 
li fos vedat, que li fosem tanguts de respondra del 
preu que valria en Barchinona. E per so con és stat 
acordat que per res forment ni uituales no ych pus-
quen axir, los honrats Jurats sa són ab ell auenguts 
que, per les rahons demunt dites, li sien donades. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta ha .XXIII. de da-
embra de l’any MCCCLXX quatre  90 ll. 



 Edició 365

Letra del Gouernador 
qui fa fe[?] de les dites 
coses.

E l’albarà dels Jurats.
E àpoqua de la dita. 
E fo feta fe de la deter-

minacio del Consell.

Ítem, auem pegat a·n Guillem de Pachs, merca-
der, ciutedan de Malorques, són per preu e ualor 
de .XXXXIII. quarteres de forment que·ls honrats 
Jurats n’an comprades e aquelles an donades, per 
amor de Déu, a totes les hordens de frares e de do-
nes qui són en la Ciutat. Los quals frares e dones 
sofarien gran necessitat e fratura, en tant que volien 
les hordens desenperar, la qual cosa fora cosa abo-
minabla. Per què és stat acordat per lo nobla Senyor 
Gouernador e per los Jurats, ensemps ab alscuns 
pròmens per rahó de les vituales hordonats e d’al-
tres qui y són presents stats, que, per rauerència de 
Nostre Senyor Déus e per so que siara guardats de 
perill e de nacessitat, lo dit forment los sia donat; 
jacsasia que per lo Gran Concell fo determinat que 
als dits hòrdens fos alcuna cosa, per amor de Déu, 
donat a coneguda del dit Gouernador e dels dits Ju-
rats e Pròmens, con no fos contra capítol e plagés al 
Senyor Rey, e lo dit Senyor Gouernador a conegut 
que no és contra capítol fer almoina ne donar, per 
amor de Déu, dels béns de la Uniuersitat, segons 
que·n una letra de manament als Jurats e a nos tre-
mesa és largament contengut. A raó de .LXX. sous 
la quartera, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  150 ll. 

Letra218 dels Jurats qui 
fa menció con li són sta-
des taxades les dites .VI. 
lliures.

E àpoqua.

Ítem, auem pegat a misser Nicoloso Lomeli, ja-
nouès patró de nau de .II. cobertes, les quals li són 
stades ajudicades per los honrats n’Anthoni Saco-
ma e Johan Torrabadal, mercaders de Malorques, 
pròmens a assò diputats, ab uolentat del nobla 
Senyor Gouernador e dels Pròmens sobre la pro-
uisió del gra hordonats, per lo depnatge que li és 
stat donat per fer-li trancà lo timó o gouern de la 
nau, per manament del dit Gouernador, a raques-
ta dels Jurats, per so con sa peruptaua que·l dit pa-
tró no·s pertís del port de Malorques sacretament 
ab lo gra que auia aportat de les parts de Flandes, 
per so con auia aut manament del Duch e Comú  

x Suma  240 ll.

218. Segueixen ± 7 espais il·legibles.
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97 v. .MCCCLXXIIII.
de Jenoua que dagués là anar descarregar. Lo qual 
dempnatge fo que·s tranchà una agula del dit timó, 
que ach a rafer de nou, e .I. cap de cànem, que 
rompé, e per què tot fo stimat. E dona’ns albaran 
e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, nota-
ri de Malorques, feta a .XXII. de daembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.  6 ll. 

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.
E és cert que, per raó 

de la gran fam que era 
en Mallorqua, lo dit bes-
cuyt e molt més hagueren 
mester les dites galeres.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Guerau, mercader,  
ciutedan de Barchinona, e són per preu e ualor de 
.IX. càntirs .XXI. lliures .VI. onzes de bescuyt net 
de tara; los quals los honrats en Ramon Holiuer, Ni-
colau Coha, Jacme Darbòcies e Nicolau de Pachs, 
patrons de les .II. galeres les quals en l’any present 
sa són armades en Malorques per anar sercar pres-
tament vituales, prengueran e lauaran, en les parts 
de Xibilia, ha obs e prouisió de les dites galeres, qui 
no auien pan, de la nau d’en Johan Gillo, janouès, 
segons que, per ralasió dels dits Nicolau Coha e Ni-
colau de Pachs e encara d’en Jacme Rocha, lochti-
nent d’en Arnau Bazeyia, clauari de les dites galeres, 
los Jurats ne són stats planerament informats. A raó 
de .V. lliures .X. sous lo càntir, muntan, con aytant 
li fo promès per los dits patrons e clauari que li·n 
darien tot aytant con valria en Barchinona e ualia, 
en aquell temps que li fo lauat, .VI. lliures e més. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XII. de noem-
bra de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll. 13s. 9

x Suma  60 ll. 

x x Suma maior que munta tot assò que·ls Clauaris an 
pegat en lo demunt dit any per coses hordinàries e 
extrehordinàries e missatgeries e dons fet al Senyor 
Rey, segons que apar en .XXVI. sumes, qui son de 
.LXXXV. fins en .XCVII. cartes, e an .CXVI. perti-
des, qi muntan

E posam-les en una suma en .CXIIII. cartes219

 16.454 ll. s. 7

219. Segueixen dos folis en blanc.
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100 r.  .MCCCLXXIIII.

Pegaments que auem fets a diueres persones per rahó dels comtes de la Uni-
uersitat e per fer exequció dels deutes en aquella deguts de temps pessat fins 
en l’any .MCCCLXXI. complit, per los quals en Ffrancesch Fferrer, de casa 
del Senyor Rey, ich és vangut, e [per] restitucions que auem fetes a diuerses 
persones, per ajudes e inposicions qui en temps pessat los eran stades vanu-
des, ab capítols que no·ls foren obseruats; e les quals coses sa deuien pegar 
d’essò que·l dit Ffrancesch Fferrer feya exequció.

 L.

Cauteles bastants resti-
tuïdes per la dita data.

E compliment d’aquella.

Primerament auem pegat a·n Pere Vanrell, nota-
ri, axí con a procurador220 de l’honrat en Berenguer 
Relat, consaler de la molt alta Senyora regina, se-
gons que de la dita procuració apar per carta pòbli-
ca, feta a .XVI. de janer l’any pressent, en poder 
d’en Guillem Holiuer, secretari de la dita Senyora 
regina, e per auctoritat del Senyor rei notari pòblich 
per tota la terra e senyoria del dit Senyor Rey. E 
són per aquells .M. fflorins d’or d’Aragó los quals 
lo dit Senyor Rey, ab letra sua dada en Barchino-
na a .XXX. dies de daembra l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIIII., li a tatxats, aut es-
guart als trabayls per lo dit Berenguer sostanguts en 
veura e ragonèxer los comptes de la Uniuersitat de 
.XIII. anys ensà, sagons que·n la dita letra del dit Se-
nyor Rey és pus largament contengut. Qui, a raó de  
.XIIII. sous per cascun fflorí,221 muntan. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXVIII. de janer de 
l’any .MCCCLXXIIII.  700 ll. 

Cauteles bastants per 
raó de la dita data.

Ítem, auem pegat a l’honrat en Fferrer Gilabert, 
procurador reyal en Malorques, axí con a procura-
dor de l’honrat en Jacme de Margens, comprador 
major del molt alt Senyor Rey en aquest fet spacial-
ment constituhit. E són per cambi d’aquelles .CCL. 
lliures barchinonesas les quals per lo dit Senyor Rey 
són stades tatxades al dit Jacme de Margens per los  324 ll. 6 s. 5

220. Segueix de Rel, ratllat.
221. Al manuscrit fflo.
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trebals per aquell sostanguts, axí en vanir en Ma-
lorques per rahó de la examinació dels comtes de la 
Uniuersitat, con en fer aquells traladar, con encara 
en veura e ragonèxer aquells, en les parts de Barchi-
nona, ensemps ab d’altres; segons que en una letra 
del dit Senyor Rey sobra lo dit tatxament feta, data 
en Barchinona, sots lo sagell sacret del dit Senyor 
Rey, a .XXX. de daembra l’any present, subsignada 
de la pròpia man del dit Senyor Rey, és contengut. 
Qui, a raó de .XV. sous .V. diners barchinonesos per 
cascun reyal, muntan. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .XIII. de fabrer de l’any .MCCCLXXIIII.

x Suma  1.024 ll. 6 s. 5
100 v. .MCCCLXXIIII.

Cauteles bastants per 
raó de la dita data.

Ítem, auem pegat a·n Johan Torrebadal, mercader, 
ciutedan de Malorques, axí con a procurador de 
l’honrat en Johan Des Vayl, ciutedan de Barchino-
na, de l’hoffici del Mestre Racional de la Cort del 
molt alt Senyor Rey; són per cambi d’aquelles .CL. 
lliures de barchinonesos les quals per lo dit molt alt 
Senyor Rey són stades taxades al dit Johan Des Vayl, 
en ramuneració dels trebayls per aquell sostanguts 
en veura e ragonèxer e examinar los comtes de la 
Uniuersitat, ensemps ab d’altres; segons que·n una 
letra del dit Senyor Rey feta del dit tatxament, data 
en Barchinona, sots lo sagell sacret del dit Senyor 
Rey, a .XXX. de daembra l’any present, és contengut. 
A raó de .XV. sous .V. diners barchinonesos per cas-
cun reyal, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XIII. de fabrer de l’any .MCCCLXXIIII.  194 ll. 11 s. 10

Cauteles bastants per 
raó de la dita data.

Ítem, auem pegat a·n Jacme de Tordera, notari, 
axí con a procurador de l’honrat en Jacme de Sos, 
ciutedan de Barchinona, de l’hofici del Mestre Ra-
cional de la Cort del molt alt Senyor Rey; e són per 
cambi d’aquelles .C. lliures barchinonesas les quals 
per lo dit molt alt Senyor Rey són stades al dit Jacme 
de Sos tatxades, en ramuneració dels trebayls per 
aquell sostanguts en veura e ragonèxer e examinar 
los comtes de la Uniuersitat, ensemps ab d’altres;
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segons que·n una letra del dit tatxament per lo dit 
Senyor Rey feta, dada en Barchinona, a .XXX. de 
daembra l’any present, e subsignada de la pròpia 
man del dit Senyor Rey, és contangut.222 A raó de 
.XV. sous .V. diners barchinonesos per cascun reyal, 
muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta ha 
.XIII. de fabrer de l’any .MCCCLXXIIII.  129 ll. 14 s. 7

Cauteles bastants per la 
dita data que fetas e co-
brades.

Ítem, auem pegat a·n Pere Vanrell, notari de Ma-
lorques, axí con a procurador de l’honrat en Gui-
llem Holiuer, secratari de la molt alta Senyora re-
gina d’Aragó; e són per cambi d’aquelles .C. lliures 
barchinonesas les quals per lo molt alt Senyor Rey 
són estades tatxades al dit Guillem Holiuer, en ra-
muneració e satisfacció dels trabayls per lo dit Gui-
llem Holiuer sostanguts en scriura e hordonar di-
uerses hordinacions per lo dit Senyor fetes per bon 
stament de la ciutat e regna de Malorques; segons 
que·n una letra per lo dit Senyor Rey del dit tatxa-
ment feta, data en Barchinona sots lo sagell sacret 
del dit Senyor Rey, a .XIII. de janer l’any present, és 
contangut. A raó de .XV. sous .V. diners per cascun 
reyal, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XIII. de fabrer de l’any .MCCCLXXIIII.  129 ll. 14 s. 7

x Suma  454 ll. 1 s.
101 r. .MCCCLXXIIII.223

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E cauteles bastants per 
la data.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Guialmon, abita-
dor de la parròquia d’Alaró, en les quals la Uniuersi-
tat li era tanguda per restitució, per rahó de la bagu-
da del .VIè. del vin de les caualaries dels honrats en 
Berenguer de Sentjohan e Anthoni de Pugdorfila, 
del qual .VIè. lo dit Berenguer Guialmon fo compra-
dor, ho en Pere Faxat per ell, en l’any .MCCCLXXII. 
e finà en l’any .MCCCLXXIII.; e la qual baguda li és 
stada ajudicada per los honrats en Guillem Sacoma

222. Segueix e dona’ns, ratllat.
223. Amb un signe de º sobreposat.
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e Nicolau de Pachs, exequdós dels deutes deguts a la 
Uniuersitat, per santència donada a .XXII. del mes 
d’abril l’any present, segons que en lo procés da-
quèn fet és largament contengut. Lo qual .VIè. de la 
dita baguda fo stimat a .LX. somades, a raó de .XII. 
diners per cascun corter, segons que·n la dita san-
tència és contengut. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .VI. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  14 ll. 11 s. 8

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E cauteles bestants per 
la dita data. 

Ítem, auem pegat a·n Guillem Selua, habitador 
de Menacor, les quals li són stades ajudicades per 
los honrats en Guillem Sacoma e Nicolau de Pachs, 
axí con a exequdós en l’any present per hordinació 
del Senyor Rey dels deutes daguts a la Uniuersitat, 
per raó de la beguda e moliga de tots los priuilia-
gats stants e auents pocessió en la parròquia de Me-
nachor dels anys .MCCCLXXI., .LXXII., dels quals 
anys lo dit Guillem Selua o altres per nom seu com-
praran les ajudes de la dita parròquia, ab certs capí-
tols daquèn hordonats en los quals no era exceptat 
que·ls caualers e priuiliagats fossen franchs d’essò 
que mangarien ne beurien en les lurs caualaries; 
sagons que aquestes coses pus largament són con-
tengudes en lo procés daquèn fet e en la santència 
donada sobra les dites coses per los dits exequdós, 
la qual fo donada a .VI. del present mes de mag. E 
dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .X. de mag de 
l’any .MCCCLXXIIII.  72 ll. 7 s. 2

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E cauteles neccesàries 
per la dita data.

Ítem, auem pegat a·n Phaliu Moragues, de la par-
ròquia d’Alaró, les quals li són estades ajudicades 
per santència donada per los honrats en Guillem 
Sacoma e Nicolau de Pachs, axí con axecudós en 
l’any present dels deutes deguts a la Uniuersitat. E 
assó per raó de restitució al dit Faliu Moragues per-
tanyent, per raó de la maliga de les caualaries dels 
honrats en Berenguer de Sent Johan e de n’Anthoni 
de Pug Dorfila, asituades en la parròquia d’Alaró, de 
les quals moliges de la dita parròquia lo dit Faliu 
fo comprador en los anys .MCCCLXXI. e .LXXII..
Per so con los Jurats dels dits anys vaneran la dita 
moliga ab condició que tots los abitadós de la di-
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ta parròquia pegassen moliga, no faent excepció de 
les dites caualaries; les quals, per santència donada 
per lo Senyor Rey, són franques de moliga e de ba-
guda d’essò que s’i cuyl, segons que en la santència 
per los dits exequdós, donada a .XXX. de mag l’any 
present, és contengut. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .III. de juny de l’any .MCCCLXXIIII.  17 ll. 11 s.

x Suma  104 ll. 9 s. 10
101 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E restituí lo procés en 
que és la sentència.

Ítem, auem pegat a·n Nicolau Faliu, habitador de 
Menacor, les quals li són stades ajudicades per san-
tència donada per los honrats en Guillem Sacoma e 
Nicolau de Pach, axí con a exequdós en l’any present, 
per hordinació del Senyor Rey, dels deutes daguts a 
la Uniuersitat. E assò per restitució al dit Nicolau Fa-
liu pertanyent, per raó de la beguda e moliga de tots 
los priuiliagats stants e auents pocessió en la parrò-
quia de Menacor dels anys .MCCCLXXI. e .LXXII., 
dels quals anys lo dit Nicolau Faliu fo comptador, 
so és: en l’any .MCCCLXXI., de la moliga e del .VIè. 
del vyn, e de l’any MCCCLXX dos, de la moliga. Per 
so con los dits Jurats dels dits anys li auien vanuda 
la moliga e lo .VIè. del vin ab serts capítols daquèn 
hordonats, ab los quals no era exceptat que·ls caua-
lers e priuiliagats fossen franchs d’assò que manga-
rien ne baurien en les lurs caualaries; sagons que 
aquestes coses pus largament són contengudes en lo 
procés daquèn fet e en la santència daquèn donada 
sobra les dites coses per los dits exequdós, la qual fo 
donada a .XV. de marts de l’any present. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVIII. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  57 ll. 13 s. 8

Manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita quan- 

titat.

Ítem, auem pegat a·n. Guillem de Munt Albà, saui 
en dret, són en paga prorata del salari que li pertany 
ne li pertanyarà per aduocasió de moltes e diuer-
ses qüestions e demandes que, axí con auocat de la 
Uniuersitat en aquesta part hordonat, ha ordona-
des e mena contra diuerses persones dels abitadós 
d’aquest regna per diuerses cantitats de monedes
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que deuien a la Uniuersitat, de les quals s’a raquest 
ésser feta exequció per l’onrat en Ffrancesch Ffer-
rer, de casa del Senyor Rey assò deputat. E per so 
con moltes persones an comprats béns d’aquells qui 
eran tangats a la dita Uniuersitat [e], per les dites 
rahóns,224 se n’a menat qüestió e demandes en diuer-
ses Corts, lo dit Ffrancesch Fferrer raquerí als hon-
rats Jurats que li fos donat per auocat lo dit Guillem 
de Munt Albà, per so que ell pogés donar [e] pus 
prestament fer exequció dels dits deutes. E dona’ns 
albarà e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXI. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  30 ll. 

Restituí manament e 
àpoqua e lo procés en què 
és contenguda la (sentèn-
cia), en la present data 
contanguda.

Ítem, auem pegat a·n Pere Lobet, habitador de la 
parròquia de Sineu, les quals li són stades ajudica-
des per santència donada per los honrats n’Anthoni 
Negra e Miquel Sebater, axí con a exequdós en l’any 
present per hordinació del Senyor Rey dels deutes 
daguts a la Uniuersitat. E assò per restitució al dit 
Pere Lobet pertanyent, per rahó de la baguda e mo-
liga de tots los priuiliagats stants e auents pocessió 
en la parròquia de Sineu; so es: del .VIè. del uin de 
l’any .MCCCLXXI. e .LXXII., e de la moliga e sizèn 
e inposició de l’any .MCCCLXXIII.; dels quals anys 
lo dit Pere Lobet fo comptador. Per so con los hon-
rats Jurats…

x Suma  187 ll. 13 s. 8
102 r. .MCCCLXXIIII.

li auien vanuda la moliga e lo .VIè. del vin e la inpo-
sició ab certs capítols daquèn hordonats, en los 
quals no era exceptat que·ls caualers e priuiliyagats 
fossen franchs d’essò que mangarien ne beurien en 
les lurs caualaries; segons que aquestes coses pus 
largament són contengudes en lo procés daquèn fet 
e en la santència sobra les dites coses per diuerses 
capítols depertidament dada per los dits exequdós, 
la qual fo donada a .III. dies del mes d’agost e any 
devayl scrit. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XII. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  37 ll. 13 s. 10

224. Segueix e supèrflua.
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Cauteles bastants per 
raó de la dita data.

Ítem, auem pegat a·n. Berthomeu Des Cors, cam-
biador, les quals per manament del Senyor Rey li 
són stades tatxades per lo nobla mossèn n’Olfo de 
Próxida, caualler e consaler del dit Senyor Rey e 
gouernador en lo regna de Malorques, per moltes 
e diuerses trebaylls que, axí en l’any passat con en 
lo present, ha sostanguts més que són offici no re-
queria per la dita Uniuersitat. Axí en recepció de 
diuerses cantitats de monedes qui eran degudes en 
temps pasat a la dita Uniuersitat, de les quals s’és 
feta exequció per en Francesch Fferrer, de Caza del 
Senyor Rey, a ffer la dita exequció hordonat, con en 
lo deliurament d’aquelles, con encara en moltes e 
diuerses scriptures les quals li a couengudes de fer, 
axí en sos propis libres e del dit Ffrancesch Fferrer, 
per raó de les racepcions e pegaments de les dites 
monedes. Sagons que pus largament aquestes coses 
són contengudes en les letres del dit Senyor Rey, fe-
tes a .XV. de mag l’any present, e an una altra letra 
de manament del dit nobla Gouernador, feta a .IX. 
de juliol l’any present. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XI. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  100 ll. 

Manament dels Jurats e 
àpoqua de .LX. lliures.

Altre de .LX. lliures.
Altre de .LX. lliures.
Altre de .LX. lliures.
E letra del Senyor Rey.
E altres cauteles bas-

tants per la dita data.

Ítem, auem pegat a l’honrat n’Ernau Burgés, de 
l’hoffici del Mestra Racional del molt alt Senyor Rey 
e diputat per lo dit Senyor Rey sobra la examinació 
dels comtes de la Uniuersitat, e són en paga prorata 
del salari e prouisió que li pertany per rahó de la 
examinació dels dits comtes, a raó de .XX. sous lo 
jorn. E aquest pegament li fem nos per manament 
del dit Senyor Rey, ab letra sua, feta en Barchino-
na lo primer de daembra de l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .MCCCLXXIII., subsignada de la 
pròpia man del dit Senyor Rey, .CCXL. lliures. E 
més li auem pegat .XXXX. lliures, són per nòlit e 
masions per lo dit Arnau faedores per rahó dels dits 
comtes, en la anada que ara de present deu fer al 
molt alt Senyor Rey e per manament seu, ab tot so 
qu·a colit ne lauat ne vist ne ragonagut en los dits 
comtes. E aquest pegament li fem nos de les dites 
.XL. lliures e en cara de les .LX. lliures derreres del 
salari e prouisió, axí per manament del dit Senyor 
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Rey ab letra sua a nos fet, dada en Barchinona lo 
sagon dia de juny prop passat, con per letra de ma-
nament per lo nobla mossèn n’Olfo de Pròxida, go-
uernador d’aquest regna, ab letra sua a nos fet, dada 
en Malorques a .III. de juliol de l’any present; segons 
que·n aquelles és largament contangut. Munta per 
tot, les quals li pegam entre .IIII. pertides. E dona’ns 
.IIII. albarans e .IIII. àpoches en poder d’en Jacme 
de Tordera, notari de Malorques, fetes  280 ll. 

x Suma  417 ll. 13 s. 10
102 v. .MCCCLXXIIII.

Manament ab letra del 
Senyor.

E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a l’honrat n’Ernau Burgès, de 
l’offici del Mestre Racional de la Cort del molt alt 
Senyor Rey, e són per cambi e ualor d’aquelles .CCL. 
lliures de barchinonesos les quals per lo dit molt alt 
Senyor Rey, aut sguart als trebayls per lo dit Arnau 
sostanguts en veura e ragonèxer e examinar los 
comptes de la Uniuersitat, e encara per auer e raco-
brar diuerses cantitats de monedes degudes a la dita 
Uniuersitat, e en fer e procurar altres coses tocants 
lo profit de la cosa pòblicha del dit regna, li són sta-
des tatxades. E les quals lo dit Senyor Rey mana que 
li sien donades, per la dita rahó, dels diners de la 
dita Uniuersitat; segons que·n una letra patent del 
dit Senyor Rey tremesa als honrats Jurats e Clauaris, 
dada en Barchinona a .V. dies de marts l’any present, 
subsignada de la pròpia man del dit Senyor Rey, és 
largament contengut. A raó de .XV. sous .V. diners 
barchinonesos per cascun reyal, muntan. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  324 ll. 6 s. 5

Manament e àpoqua de 
.VI. lliures .XV. sous que 
és la data.

Ítem, auem pegat al demunt dit Arnau Burgès, 
són per .III. raymes [e] miga .VII. mans de paper e 
per .II. càrreges de càrrig, e per canelles e per altres 
auaries, qui munta per tot, sagons lo comta per ell 
donat a menut. Les quals coses a despeses per rahó 
de la examinació dels comptes de la Uniuersitat, per 
los quals és estat en aquest regna tremès, per veu-
ra e ragonèxer los comptes de la dita Uniuersitat de 
temps pessat. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.VIIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  6 ll. 15 s.
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Manament e àpoqua de 
.LX. lliures.

Ítem, altra de .LX. lliu-
res.

Ítem, altra de .LX. lliu-
res.

Ítem, altra de .LX. lliu-
res.

Ítem, altra de .LX. lliu-
res.

Ítem, altra a compli-
ment de la dita data.

Ítem, auem pegat a l’honrat en Ffrancesch Fferrer, 
de casa del Senyor Rey e comisari per lo dit Senyor 
Rey diputat a ffer la exequció dels deutes daguts a 
la dita Uniuersitat, .CCCL. lliures; e són per salari e 
prouisió que li pertany per rahó de la dita exequció, 
per .CCCL. jorns, qui comensaran a comtar lo jorn 
de Nedal de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.MCCCLXXIIII. e són complits a .X. de daembra 
del dit any, a raó de .XX. sous per cascun jorn. E 
aquest pegament li fem nos per manament del dit 
Senyor Rey, ab letra sua als honrats Jurats tremesa, 
dada en Barsalona lo primer jorn de daembra l’any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII. e 
subsignada de la pròpia man del dit Senyor Rey. E 
més li auem pegat .XXX. lliures, e són per passatge, 
nòlit e prouisió del dit Ffrancesch Fferrer, per la tor-
na que fa en Barchinona per manament del Senyor 
Rey, qui lo y ha menat per ses letres que s’an dega 
anar, e als Jurats a menat per ses letras que li degen 
lo pesatge e nòlit pegar, per què·s són auenguts ab 
lo dit Ffrancesch Fferrer per les dites .XXX. lliures, 
Per què munta tot so que li auem pegat, les quals li 
donam entra .VI. pertides. E dona’ns .VI. albarans e 
.VI. àpoches en poder d’en Jacme de Tordera, notari 
de Malorques, fetes  380 ll.

Ítem, auen pegat al demunt dit Ffrancesch Ffer-
rer, són per cambi e ualor d’aquelles .CL. lliures de 
barchinonesos de tern per lo molt alt Senyor Rey, 
aüt esguart als trabayls per lo dit Ffrancesch Fferrer 
sostanguts en fer la exequció dels deutes de temps 
passat deguts a la Uniuersitat, e encara en veura e 
ragonèxer e

x Suma  711 ll. 1 s. 5
103 r. .MCCCLXXIIII.

Manament del Senyor 
Rey e dels Jurats.

E àpoqua de la dita 
quantitat.

examinar los comtes de la dita Uniuersitat e en fer 
e procurar altres coses tocants lo profit de la cosa 
pòblicha del dit regna, li són stades tatxades. E les 
quals lo dit Senyor Rey mana que li sien pegades per 
la dita rahó dels diners de la dita Uniuersitat; segons 
que·n una letra patent dels dit Senyor Rey als honrats 
Jurats e Clauaris tremesa, dada en Barchinona a .IIII. 
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de marts l’any present e subsignada de la pròpia 
man del dit Senyor Rey, és largament contengat. Qui 
a raó de .XV. sous .V. diners barchinonesos, mun-
tan. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
de Tordera, notari de Malorques, feta a .XI. d’abril 
de l’any .MCCCLXXIIII.  194 ll. 13 s. 9

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E fo auant cobrada la 
certificació d’en Ffran-
cesch Ferrer con feya 
cert los honrats Jurats 
que a quascun dels auall 
scrits scriuans e porters 
pertanyia la quantitat a 
quiascun d’eyls posen[?] 
en data.

 Ítem, auem pegat a·n Guillemó de Busquets, scri-
uà, són en paga prorata del salari que li pertanyarà 
de mostrar los libres dels tayls fets en temps passat 
per nagocis de la Uniuersitat; dels quals tayls se fa 
de present exequció, per manament del Senyor Rey, 
per l’onrat en Ffrancesch Fferrer, de casa del dit Se-
nyor Rey a assò diputat; per so con les persones qui 
deuen los dits tayls volen veura e ragonèxer per què 
ho deuen ne qu·y han pegat; e per so hi és stat lo dit 
Guillemó hordonat, con hi fos de gran necessitat. E 
assò auem nos fet ab delibaració e consell dels hon-
rats n’Ernau Burgés, de l’hoffici del Mestre Racional 
del dit Senyor Rey, qui esamina los comtes de la dita 
Uniuersitat, e del dit Ffrancesch Fferrer, con en altre 
manera la dita exequció dels dits tayls profitosament 
ne endressada fer no·s pogés sens gran depnatge de 
les dites persones. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XIIII. de janer de l’any .MCCCLXXIIII.  50 ll. 

Manament e àpoqua de 
.XXV. lliures.

Ítem, auem pegat al demunt dit Guillem de Bus-
quets, són en paga prorata del salari que li pertany 
d’aquelles monedes les quals són stades deposades 
en la taula d’en Berthomeu Des Cors, cambiador de 
la Uniuersitat, per diuerses persones habitans en les 
parròquies de Sent Jaume e de Sent Nicolau, de les 
quals ho deuien per raó dels tals en temps passat 
fets; dels quals se fa exequció, per manament del Se-
nyor Rey, per en Ffrancesch Fferrer, de casa del dit 
Senyor Rey en assò diputat. Lo qual Guillem de Bus-
quets és stat hordonat a ffer los albarans nous de tot 
so qui és dagut per raó dels dits tayl en les dites par-
ròquies, e tanir comta de tot so qui s’an pagarà. Lo 
qual salari és stat tatxat, a raó de .VI. diners per lliu-
ra, de tot so qui en la taula del demunt dit cambia-
dor serà de posat per rahó dels dits tayls. E dona’ns
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albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIII. de marts de l’any 
MCCCLXX quatre  25 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat de les di-
tes .L. lliures.

E altra del Gouernador.

Ítem, auem pegat al demunt dit Guillem de Bus-
quets e són en paga e satisfacció de tots los trebayls 
que·l dit Guillem a ffets ni sostanguts, axí en mos-
trar als habitadós d’aquest regna tots los libres dels 
tayls en temps passat hordonats en la ciutat e reg-
na de Malorques, en què fo per los honrats Jurats 
hordonat; per so con gran part de les dites persones 
allegauan que so qui·ls era demanat nouelament 
auien pegat en temps passat, e que aquelles pagues 
no eran contenuades en los libres dels dits tayls; per 
què no era raonabla cosa que, si les gens auien pe-
gat, que altre vegada pegassen. E més auant per tots 
los trebayls que age sostanguts entrò lo present dia 
en los affers de  3 ll. 2 s. 9225

x Suma  269 ll. 13 s. 9226

103 v. .MCCCLXXIIII.
la examinació dels comtes de la dita Uniuersitat; 
les quals sa examinauan, per manament del Senyor 
Rey, per l’onrat n’Ernau Burgès, de l’hoffici del Mes-
tra Racional de la Cort del molt alt Senyor Rey. E 
aquest pegament li fem nos per manament del no-
bla mossèn n’Olfo de Pròxida, gouernador del regna 
de Malorques, ab letra a nos feta, data en Malorques 
a .V. de juny de l’any .MCCCLXXIIII. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XVI. de juny de l’any 
demunt dit.  50 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillemó de Busquets, scri-
uà, e per ell a·n Berenguer Gerau, mercader de 
Barchinona, procurador seu, .VII. lliures .XV. sous, 
les quals li pertanyien a pagar per aquelles .MCCCX. 
lliures .VII. sous qui foren deposades en la taula d’en 
Berthomeu Des Cors, cambiador de la Uniuersitat, 
a raó de .VI. diners per lliura; e més .IIII. lliures .VI. 

225. Amb un signe de º sobreposat.
226. Amb un signe de º sobreposat.
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sous .IIII. diners, les quals pertanyien al dit Guillem 
per aquelles .CLXXII. lliures .XIII. sous .XI. diners 
qui foren relaxades a diuerses persones habitans en 
les parròquies de Sent Miquel e de Sent Nicolau per 
los honrats en Ramon Aderro, Maymon Peris e Ra-
mon Mosqueroles, de Sóler, pròmens hordonats per 
lo Gran Consell per justificar tots aquells qui dauien 
a la Uniuersitat per los tayls qui en los anys passats 
són stats fets en la ciutat e illa de Malorques; per 
so con sa feya d’aquells exequció per n’Esteua Roig, 
porter del Senyor Rey. E con fos en lo Consell pro-
posat que molts hi auia qui no auien de què pagar 
e que era gran piacat que per la dita rahó ffossen 
calumpniats ne agreugats, fo acordat per lo demunt 
dit Consell que·ls demunt dits pròmens posquesen 
calament donar a tots aquells que·ls aparagués que 
no poguessen pegar. E per so con lo dit Guillem auia 
ja los albarans donats e ragistrats aquelles e menat 
lo comta a cascun, e puys fo uist per los demunt dits 
.III. pròmens que aquells qui ho deuien era misera-
bles persones e pegar no·u podien, lo dit Berenguer 
a demanat que so que era stat promès per couinensa 
al dit Guillem li fos pegat, so es, a .VI. diners per 
lliura, com axí pròpiament agués trabalat e són sala-
ri guanyat com si les dites persones no fosen misera-
bles e aguessen pegat so que pegar devien. D’essò los 
honrats Jurats an hauda sertificasió de l’honrat en 
Ffrancesch Fferrer, comissari per lo Senyor Rey assí 
tramès per fer exequció dels deutes antichs dagats 
a la dita Uniuersitat. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXIII. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.  12 ll. 1 s. 7

Ítem, auem pegat a·n Peró Compta, scriuà de 
la caza del Senyor Rey, e són per salari al dit Pere 
tatxat per lo dit molt alt Senyor Rey, per .I. any 
.II. mesos qui comensaran de comtar a .XX. de 
daembra de l’any de la Nativitat de nostra Senyor 
MCCCLXX dos e són complits a .XX. de fabrer de 
l’any MCCCLXX quatre. E assò per rahó dels tre-
bayls per lo dit Peró sostangut en la examinació dels 
comtes de la Uniuersitat de temps passat; los quals,  
per manament del dit Senyor Rey, sa examinan per
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l’onrat n’Ernau Burgès, de l’offici del Mestre Racio-
nal del dit Senyor Rey assò diputat en aquest regna. 
Qui, a raó de .III. sous barchinonesos per cascun227 
jorn, muntan .LXIII. lliures barchinonesas; qui, a 
raó de .XIII. sous .IIII. [diners] barchinonesos per 
cascun reyal,  10 ll. 10 s. 9

x Suma  62 ll. 1 s. 7
104 r. .MCCCLXXIIII.228

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E letra del Gouernador.
E certificació del scri-

uà de la Procuració Re-
yal que fa fi que a raó de 
.XXX. sous mallorquins 
se paga per lliura barchi-
nonesa a quascun de què 
sa del dit Senyor en Ma-
llorques.

muntan; con axí·n siam stats certificats per albaran 
testimonial del discret en Bernat Bugarell, scriuà 
de la Procuració Reyal de Malorques, que los sa-
laris que·l dit Senyor Rey mana pegar en Malor-
ques de barchinonesos sa pagan per .XX. sous de 
barchinonesos .XXX. sous de malorquins. E aquest 
pegament li fem nos per manament del dit Senyor 
Rey ab letra sua fet, dada en Barchinona a .XXVI. 
de noembra l’any, .MCCCLXXIII., e encara per ma-
nament del nobla mossèn n’Olfo de Pròxida, por-
tantveus de general gouernador en lo regna de Ma-
lorques, a nos fet ab letra sua, feta en Malorques a 
.XVI. de janer l’any present, en la qual és insertada 
la letra e manament del dit Senyor Rey. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta ha .XXIII. de janer de l’any 
.MCCCLXXIIII.  94 ll. 10 s.

Manament e àpoqua de 
.XV. lliures.

Altre de .XV. lliures.
Altre de .XV. lliures a 

compliment de la dita 
data.

Ítem, auem pegat a·n Peró Comta, scriuà de casa 
del Senyor Rey, e són en paga prorata del salari 
tatxat al dit Peró per lo dit molt alt Senyor Rey, a 
raó de .III. sous barchinonesos per cascun jorn. E 
assò per raó dels trebayls per ell sostanguts en la 
examinació dels comtes de la Uniuersitat de temps 
passat; los quals, per manament del Senyor Rey, sa 
examinan per l’onrat n’Ernau Burgès, de l’offici del 
Mestre Racional del dit Senyor Rey an assò diputat. 
Los quals pegament li fem nos per manament del 
Senyor Rey ab letra sua a nos feta, data en Barchi-
nona a .XXVI. de noembra l’any .MCCCLXXIII., 
e encara per manament del nobla Senyor Gouer-

227. Segueix reyal m, ratllat.
228. Amb un signe de º sobreposat. 
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nador ab letra sua a nos feta, dada en Malorques a 
.XVI. del mes de janer de l’any .MCCCLXXIIII., en 
la qual és inserta la letra de manament del Senyor 
Rey. Los quals li donam entre .III. pagues. E dona’ns 
.III. albarans e .III. àpoches en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, fetes  45 ll. 

Cauteles bastants per la 
dita data.

Ítem, auem pegat a·n Berthomeu Gili, porter del 
Senyor Rey, són per salari al dit porter tatxat per lo 
molt alt Senyor Rey per .I. any .II. mesos, qui co-
mensaran de comtar a .XX. de daembra de l’any 
MCCCLXX dos e són complits a .XX. de fabrer de 
l’any de la Nativitat de Nostra Senyor .MCCCLXX 
IIII. E assò per rahó dels trabayls que·l dit porter a 
sostangats e ha a sostanir en fer exequció dels deu-
tes antigament daguts a la Uniuersitat, per exequció 
dels quals lo dit Senyor Rey ich a tremés l’onrat en 
Ffrancesch Fferrer, comissari per lo dit Senyor Rey 
en assò diputat. Qui, a raó de .III. sous barchinonesos 
per cascun jorn, muntan .LXIII. lliures de barchino-
nesos; qui, a raó de .XIII. sous .IIII. diners barchi-
nonesos per cascun reyal, muntan; con axí siam 
stats certificats, per albaran testimonial del discret 
en Bernat Bugarell, scriuà de la Procuració Reyal 
en Malorques, que·ls salaris que·l Senyor Rey mana 
pegar en Malorques de barchinonesos sa paguen 
per .XX. sous barchinonesos .XXX. sous de malor-
quins. E aquest pegament li fem nos per manament 
del dit Senyor Rey ab letra sua fet, dada en Barchi-
nona a .XXVI. de noembra de l’any MCCCLXXIII, 
e encara per manament del nobla mossèn n’Olfo 
de Pròxida, portanveus de general Gouernador en 
lo regna de Malorques a nos fet ab letra sua, dada 
en Malorqua a .XVI. de janer l’any MCCCLXX 
quatre, en la qual és insertada la letra e manament 
del dit Senyor Rey. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta ha .XXIII. de janer de l’any MCCCLXX quatre  94 ll. 10 s. 

x Suma  234 ll. 



 Edició 381

104 v. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

.XV. lliures.
Altre de .XXVI. lliures 

.X. sous .VIIII.229

Altre de .XV. lliures.
Altre de .XXX. lliures.
Altre de .XV. lliures.
Altre de .XI. lliures .XII. 

sous .X. que són a com-
pliment de la presenta 
data e de la dauall scrita.

Ítem, auem pegat a·n Berthomeu Gili, porter del 
Senyor Rey, són en paga prorata del salari tatxat al 
dit Berthomeu per lo dit Senyor Rey, a raó de .III. 
sous barchinonesos per cascun jorn. E assò per 
rahó dels trabayls per ell sostangats en ffer exequ-
ció dels deutes antigament daguts a la Uniuersitat, 
per exequció dels quals lo dit Senyor Rey ich tramès 
en Ffrancesch Fferrer, comissari per lo dit Senyor 
Rey en assò diputat. E aquest pegament li fem nos 
per manament del Senyor Rey ab letra sua a nos fet, 
dada en Barchinona a .XXVI. de noembra de l’any 
.MCCCLXXIII., e encara per manament del nobla 
mossèn n’Olfo de Pròxida, gouernador de Malor-
ques, ab letra sua a nos fet, dada en Malorqua a 
.XVI. de janer de l’any .MCCCLXXIIII., en la qual 
és inserta la letra e manament del dit Senyor Rey. 
Les quals li pegam entre .IIII. pertides. E dona’ns 
.IIII. albarans e .IIII. àpoques en poder d’en Jacme 
de Tordera, notari de Malorques, fetes  75 ll. 

Ítem, auem pegat al demunt dit Berthomeu, són  
per salari de .MLXI. lliures .X. sous, les quals  
són stades deposades en la taula d’en Berthomeu 
Des Cors, cambiador de la Uniuersitat, fins en festa 
de Sinquagèsima prop passada, per diuerses perso-
nes abitans en la parròquia de Santa Eulàlia de les 
monedes dels tals fets en temps passat; dels quals 
tayls se fa exequció, per manament del Senyor Rey, 
per en Ffrancesch Fferrer, de casa del dit Senyor Rey 
en assò diputat. Lo qual Berthomeu Gili és stat hor-
donat a ffer les exequcions de tot so qui era degut per 
rahó dels dits tayls, sagons que per .I. albaran del dit 
Ffrancesch Fferrer los honrats Jurats són stats certi-
ficats. A raó de .VI. diners per lliura, muntan .XXVI. 
lliures .X. sous .IIII. diners. E més li auem pegat, les 
quals li pertanyen per aquelles .CCCCLXV. lliures 
.XIII. sous .IX. les quals foren relexades a diuerses 
persones abitans en la parròquia de Santa Eulàlia 
per los honrats en Ramon Aderro e Maymon Peris

229. Amb un signe de º sobreposat.
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[e] Ramon Mosqueroles, de Sóler, pròmens hordo-
nats per lo Gran Concell per iustificar tots aquells 
qui deuien a la Uniuersitat per los tayls qui en los 
anys passats eran stats fets en la ciutat e illa de Ma-
lorques, per so con sa feya d’aquells la exequció per 
lo dit porter; e con fos en lo Consell proposat que 
molts hi auia qui no auien de què pegar, de què era 
gran pecat que per la dita raó ffossen calumniats 
ne agreujats, fo acordat per lo dit Concell que·ls 
demunt dits .III. pròmens poguessen calament do-
nar a tots aquells que·ls aparagués que no pogessen 
pegar; e per so con lo dit porter auia ja los albaran 
donats e destranyia cascun de pegar so que deuia, 
e puis fo vist per los demunt dits .III. pròmens que 
aquells qui ho deuien eran miserables persones e 
pegar no·u podien, lo dit porter a demanat que so 
que li era stat promès per couinesa li fos pegat, so és, 
a raó de .VI. diners per lliura, con axí pròpiament 
agués trebalat e són salari guanyat, con si les dites 
persones no fossen miserables e aguessen pegat so 
que pegar devien. E d’assò auem auda sertificació 
de l’honrat en Ffrancesch Fferrer, comissari per lo 
Senyor Rey tremès per fer exequció dels deutes an-
tichs degats a la Uniuersitat, .XI. lliures .XII. sous .X. 
[diners] E axí munta so que pegar li auem, con de-
munt apar, les quals li auem pegat entre .II. pagues. 
E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  38 ll. 3 s. 2

x Suma  113 ll. 3 s. 2
105 r. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
.X. lliures.

Altre de .XXV. lliures e 
són a compliment de la 
dita data.

Ítem, auem pegat a·n Pere Cardona, ciutadan de 
Malorques, les quals los honrats Jurats li an tatxa-
des per salari de .V. mesos e mig, qui foren complits 
per tot lo mes de juny de l’any .MCCCLXXIIII., per 
los trebayls que ha sostanguts en star al castell per 
ragonèxer los libres dels tayls ab aquells dels cambi-
adós si les monedes rebudes per los dits cambiadós 
per raó dels dits tayls eran continuades en los libres 
dels dits tayls, en lo comta de cascun de so que era 
stat tatxat ne auia pegat; e que si no·y era continuat, 
que·l dit Pere de Cardona e a·n Simon de Vilanoua, 
companyó seu en aquestes coses, ho daguessen de
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lur man continuar e escriura, per so que·ls comtes 
dels dits tayls sa poguessen verificar per aquella 
forma que·s pertanyia,  con a molts fos demanat so 
que deyen que era stat ja pegat. Per la qual cosa, los 
honrats Jurats, ab uolentat del nobla Senyor Gouer-
nador e d’en Arnau Burgés, de l’offici del Mestra Ra-
cional de la Cort del Senyor Rey, e d’en Ffrancesch 
Fferrer, per sercar e saber la ueritat dels dits affers, hi 
an hordonats los demunt dits Pere Cardona e Simon 
de Vilanova. Les quals li auem donades entre .II. pa-
gues. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorqueus, fetes  35 ll. 

Manament e àpoqua de 
.X. lliures.

Altre de .XX. lliures a 
compliment de la data.

Ítem, auem pegat a·n Simon de Vilanova, ciutedan 
de Malorques, les quals los honrats Jurats li an tat-
xades per salari de .V. mesos e, qui foren complits 
per tot lo mes de juny de l’any .MCCCLXXIIII., per 
los trebayls que ha sostanguts en star al castell per 
ragonèxer los libres dels tayls ab aquells dels cambi-
adós si les monedes rebudes per los dits cambiadós 
per raó dels dits tayls eran continuades en los libres 
dels dits tayls, en lo comta de cascun de so que era 
stat tatxat ne auia pegat; e que si no·y era continuat, 
que·l dit Simon e a·n Pere Cardona, companyó seu 
en aquestes coses, ho daguessen de lur man conti-
nuar e escriura; per so que·ls comtes dels dits tayls 
sa poguessen verificar per aquella forma que·s per-
tanyia, con a molts fos demanat so que deyen que 
era stat ja pegat. Per la qual coza, los honrats Jurats, 
ab uolentat e concell del nobla Senyor Gouernador 
e d’en Arnau Burgès, de l’offici del Mestra Racional 
de la cort del Senyor Rey, e d’en Ffrancesch Fferrer, 
per sercar e saber la ueritat dels dits affers, hi an hor-
donats los demunt dits Simon de Vilanova e Pere 
Cardona. Les quals li auem donades entre .II. pa-
gues. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  30 ll. 

Manament e àpoqua de 
.V. lliures.

Altre de .VII. lliures.
Altre a compliment de 

la dita data, que és de .II. 
lliures .III. sous .VI.

Ítem, auem pegat a·n Berenguer Matheu, notari, 
són per salari a ell pertanyent d’aquelles .DLXVII. 
lliures .III. sous .X. [diners] les quals són stades de-
posades en la taula d’en Berthomeu Des Cors, cambi-
ador, per diuerses persones habitans en la parròquia 
de Santa Creu de les monedes dels tayls; dels quals  
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se fa exequció, per manament del Senyor Rey, per 
en Ffrancesch Fferrer, de casa del dit Senyor Rey 
en assò diputat. Lo qual Berenguer Matheu és stat 
hordonat a ffer los albarans de tot so qui és degut, 
per raó dels dits tayls, en la dita parròquia e a tanir 
comta de tot so qui s’en pegàs. Lo qual salari és stat 
tatxat al dit Berenguer, a raó de .VI. diners per lliu-
ra. Muntan, e les quals li donam entre .III. pagues. 
E dona’ns .III. albarans e .III. àpoches en poder d’en 
Jamce de Tordera, notari de Malorques, fetes  14 ll. 3 s. 6

x Suma  79 ll. 3 s. 6
105 v. .MCCCLXXIIII.

Manament del Senyor 
Rey e dels Jurats.

E àpoqua e manament 
del Gouernador.

Ítem, auem pegat a l’honrat en Ffrancesch Fferrer, 
de casa del Senyor Rey, e són per aquelles les quals 
lo molt alt Senyor Rey a tatxades a l’honrat en Jac-
me Conesa, protonotari de la sua Cort, per dret de 
sagell al dit protonotari pertanyent de les hordina-
cions en l’any proper passat e en lo present fetes per 
lo dit Senyor Rey per bon stament de la cosa pò-
blicha. E aquest pegament li fem nos per manament 
del nobla mossèn n’Olfo de Pròxida, portantveus de 
general Gouernador en lo regna de Malorques, ab 
letra sua a nos feta, en la qual és insertada una letra 
del dit Senyor Rey sobra los dits affers tremesa al dit 
mossèn n’Olfo. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
VIII. de fabrer de l’any .MCCCLXXIIII.  100 ll. 

Manament dels Jurats. 
E àpoqua de la dita 

quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Steua Rog, porter del Senyor 
Rey, són en paga prorata del salari que li pertany 
d’aquelles monedes les quals són stades deposades 
en la taula d’en Berthomeu Des Cors, cambiador de 
la Uniuersitat, per diuerses persones habitans en la 
parròquia de Sent Jacme de les monedes dels tayls 
dels quals se fa exequció, per manament del Senyor 
Rey, per en Ffrancesch Fferrer, de casa del dit Se-
nyor Rey en assò deputat.230 Lo qual Steua és stat 
hordonat a ffer les exequcions de tot so qui és degut 
dels dits tayls en la dita parròquia. Lo qual salari és 
estat tatxat a raó de .VI. diners per lliura. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VIIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII. 

 

 12 ll. 

230. Hi ha una taca, com si estigués ratllat.
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Manament del Senyor.
E alberà dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Steua Rog, porter del Senyor 
Rey, són per salari al dit porter tatxat per lo dit molt 
alt Senyor Rey per .I. any .V. mesos, qui comensa-
ran a comtar a .XX. de daembra l’any de la Nativitat 
de Nostre Senyor MCCCLXX dos que·l dit porter 
ich vench ab lo nobla mossèn Berenguer de Abeyla,  
reformador ensemps ab lo nobla mossèn n’Olfo de 
Pròxida, gouernador del dit regna per lo dit Senyor 
Rey hordonat, e són complits a .XX. de mag de l’any 
de la Nativitat de nostra Senyor .MCCCLXXIIII. E 
assò per raó dels trebayls que·l dit porter a sostan-
guts e a ha sostanir axí en citar diuerses persones de 
la Uniuersitat qui han a donar comta e rahó de so  
qu·an aminestrat dels bens de la Uniuersitat, de .XIII. 
anys ensà, en poder del horant n’Ernau Burgès, de 
l’ofici del Mestre Racional del molt alt Senyor Rey, e 
dels altres en examinació dels dits comtes diputats, 
per fer exequció dels deutes deguts antigament a la 
dita Uniuersitat. A raó de .III. sous barchinonesos 
per cascun jorn, muntan .LXXVI. lliures .X. sous 
barchinonesos, qui, a raó de .XIII. sous .IIII. diners 
barchinonesos per cascun reyal, muntan; con axí ne 
sien los honrats Jurats stats certificats per albaran 
testimonial del discret en Bernat Bugarell, notari 
scriuà de la Procuració Reyal de Malorques, so és, 
que·ls salaris que·l Senyor Rey mana pegar en Ma-
lorques de barchinonesos són pegats per .XX. sous 
barchinonesos .XXX. sous malloquins. E aquest 
pegament li fem nos per manament del dit Senyor 
Rey a nos fet ab letra sua, dada en Barchinona a .VI. 
dies d’abril l’any present, subsignada de la man prò-
pia del dit Senyor Rey. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta ha .XI. de mag de l’any MCCCLXX quatre  114 ll. 15 s.

x Suma  226 ll. 15 s.
106 r. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
.XII. lliures.

Altre de .XXIII. lliures 
.XV. sous que són a com-
pliment de la dita data.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Fferrer, scriuà, són per 
salari de .MCCCLXXXX. lliures .XI. sous .VII. di-
ners les quals són stades deposades en la taula d’en 
Berthomeu Des Cors, cambiador de la Uniuersitat, 
fins en la festa de Sinquagesma d’aquest present any, 
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per diuerses persones; so és: per los hòmens de les 
parròquies de fora la Ciutat, .DCCCLX. lliures .IIII. 
sous .VII., e dels abitans en la parròquia de Sent Mi-
quel de la ciutat, .DXXX. lliures .VII. sous .XI. E assò 
de les monedes dels tayls dels quals se fa exequció, 
per manament del Senyor Rey, per en Ffrancesch 
Fferrer, de Casa del dit Senyor Rey deputat. Lo qual 
Jacme Fferrer és stat hordonat a ffer los albarans de 
tot so qui és degut, per raó dels dits talls, en les dites 
parròquies, e a tanir comta de tot so qui s’en paga. 
Lo qual selari és stat al dit Jacme tatxat a raó de .VI. 
diners per lliura, segons que·ls honrats Jurats ne són 
stats certificats per albaran del dit Ffrancesch Ffer-
rer. Munta. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
fetes per so con entre .II. vegades los hi donam.  35 ll. 15 s.

Manament dels Jurats.
E àpoqua e certificació 

del dit Ffrancesch Fferrer 
con a quascun dels scri-
uans e porters era degu-
da la present quantitat i 
a quascun, segons que és 
posada en data.

Ítem, auem pegat a l’honrat en Ffrancesch Fferrer 
de Casa del Senyor Rey, axí con a procurador d’en 
Jacme Fferrer, les quals restauan a pegar al dit Jacme 
d’aquelles .XLII. lliures .XIX. sous .VI. diners que li 
pertanyien per aquelles .MDCCXVIIII. lliures .IIII. 
sous .V. diners qui foren deposades en la taula d’en 
Berthomeu Des Cors, cambiador de la Uniuersitat, 
.VII. lliures .IIII. sous .VI. diners. E més li auem pe-
gat .XII. lliures .VII. sous .X. diners les quals perta-
nyien al dit Jacme, a raó de .VI. diners per lliura, per 
aquelles .CXXXII. lliures .II. sous .VII. diners les 
quals foren relexades a diuerses persones abitans en 
la parròquia de Sent Miquel e per aquelles .CCCL-
XIII. lliures .XII. sous .VII. diners qui foren relexa-
des a diuerses persones abitans en les parròquies de 
fora la Ciutat per los honrats en Ramon Aderro e 
Maymon Peris e Ramon Mosqueroles, pròmens 
hordonats per lo Gran Concell per iustificar tots 
aquells qui deuen a la Uniuersitat per los tayls qui 
en los anys passats eran stats fets en la ciutat e illa 
de Malorques, per so con se feya d’aquells la exaqu-
ció per en Berthomeu Gili, porter del Senyor Rey. 
E con fos en lo Concell proposat que molts hi auia 
qui no auien de què pegar e que era gran peccat que 
per la dita raó ffossen calumpniats ne agreujats, fo 
acordat per lo dit Concell que los demunt dits .III. 
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pròmens poguessen calament donar a tots aquells 
que·ls aparagués que no poguessen pegar. E per so 
con lo dit Jacme auia ja los albarans donats e ragis-
trats aquells e notat lo comta a cascun, e puys fo vist 
per los damunt dits .III. pròmens que aquells qui 
ho deuien eran miserables persones e pegar no·u 
podien, lo dit Ffrancesch a demanat que assò qui 
era stat promès al dit Jacme per couinensa li fos pe-
gat, so és .VI. diners per lliura, com axí pròpiament  
agués trebalat e són salari guanyat, com si les per-
sones no ffossen miserables e aguessen pegat so que 
pegar devien. E axí munta tot so que li auem pegat, 
com demunt apar. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XVI. de daembra de l’any .MCCCLXXIIII.-  19 ll. 12 s. 4

x Suma  55 ll. 7 s. 4
106 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
.XII. lliures.

Altra de .XVI. lliures 
.IX. diners.

Altra de .XIII. lliures 
.XIIII. sous .XI. diners 
que són acompliment de 
paga de la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch de Farrera, es- 
criuà, .XXX. lliures .II. sous .X. diners e són per sa-
lari d’aquelles .MCCV. lliures .XI. sous .VI. diners 
les quals són estades deposades en la taula d’en Ber-
thomeu Des Cors, cambiador de la Uniuersitat, per 
diuerses persones abitans en la parròquia de Santa 
Eulàlia, de les monedes dels tayls; dels quals se fa 
exequció, per manament del Senyor Rey, per en 
Ffrancesch Fferrer, de Casa del dit Senyor Rey, en 
assò diputat. Lo qual Ffrancesch de Ffarrera és stat 
hordonat a ffer los albarans de tot so qui és degut, 
per raó dels dits tayls, en la dita parròquia e a tanir 
comta de tot so qui s’an pegara; lo qual selari és a 
raó de .VI. diners per lliura. E més li auem pegat 
.XI. lliures .XII. sous .X. les quals li pertanyen, a raó 
de .VI. diners per lliura, per aquelles .CCCCLXV. 
lliures .XIII. sous .IX. les quals fforen relexades a di-
uerses persones habitans en la parròquia de Santa 
Eulàlia per los honrats en Ramon Aderro, Maymon 
Peris e Ramon Mosqueroles, de Sóler, pròmens hor-
donats per lo Gran Concell per justificar tots aquells 
qui deuien a la Uniuersitat per los tayls qui en los 
anys pessats eran stats ffets en la ciutat e illa de Ma-
lorques, per so con se feya d’aquells exequció per en 
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Berthomeu Gili, porter del Senyor Rey. E con fos en 
lo Concell propossat que molts hi auia qui no aui-
en de què pegar e que era gran peccat que per la 
dita rahó ffossen calumpniats ne agrejats, fo acordat 
per lo dit Concell que·ls demunt dits .III. pròmens 
poguessen calament donar a tots aquells qui·ls ap-
paragués que no poguessen pegar. Per so con lo dit 
Ffrancesch agués ja scrits los albarans e donats al  
dit Berthomeu, e puys fo vist per los demunt dits 
.III. pròmens que aquells qui ho deuien eran mise-
rables persones e pegar no·u podien, lo dit Ffran-
cesch a demanat que so que li era stat promès per 
couinensa li fos pegat, a raó de .VI. diners per lliura, 
com axí pròpiament agués trebalat e són salari gua-
nyat, com si les dites persones no fossen miserables 
persones e aguessen pegat so que pegar deuien. E 
axí munta tot so que li auem pegat, com demunt 
apar; les quals li donam entre .III. pagues. E dona’ns 
.III. albarans e .III. àpoques en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques. 

 

 41 ll. 15 s. 8
Cauteles bastants per 

raó de la dita data.
Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch de Farera, scriuà 

coadjutor de l’honrat en Francesch Fferrer, de Casa 
del Senyor Rey e comissari diputat per lo dit Senyor 
Rey, en aquest regna tramès per fer les exequcions 
dels deutes deguts antigament a la Uniuersitat. E 
són per salari de .XIIII. mesos que·l dit Ffrancesch 
de Farrera a trebalat en axeguir los deutes de la Uni-
uersitat e en scriura diuerses libres e escriptures les 
quals de necessitat sa auien a ffer per exequció dels 
dits deutes. Qui, a raó de .III. sous barchinonesos 
per cascun jorn, muntan .LXIII. lliures barchinone-
sas, con a raó d’aytant sia stat pegat als scriuans e 
coadjutors de l’honrat n’Ernau Burgès, de l’offici del 
Mestre Racional de la Cort del

x Suma  41 ll. 15 s. 8
107 r. .MCCCLXXIIII.231

dit Senyor Rey, lo qual és stat assí tramès per exa-
minació dels comtes de la Uniuersitat; qui, a raó 
de .XV. sous .VI. diners barchinonesos per cascun 
reyal, muntan. E aquest pegament li ffem per vigor

231. Amb un signe de º sobreposat.
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de una letra per lo dit Senyor Rey a nos tremesa, 
dada en Barchinona a .XIII. del mes de juliol l’any 
present, per la qual nos mana que de present degam 
satisfer al demunt dit Ffrancesch Fferrer tot so que, 
per raó de salari, a ell degut, com de .II. scriuans co-
adjutós seus, los quals per fer les dites exequcions li 
a couenguts a tanir, segons que·n la dita letra és pus 
largament contengut. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXVI. de vuytubri de l’any .MCCCLXXIIII.  81 ll. 6 s. 6

Cauteles bastants per la 
dita data.

Ítem, auem pegat a l’honrat en Ffrancesch Fferrer, 
de Casa del Senyor Rey e comisari per lo dit Senyor 
Rey en aquest regna tremès per fer les exequcions 
dels deutes daguts antigament a la Uniuersitat, axí 
con a procurador d’en Jacme Fferrer, scriuà. E són 
per salari de .XIIII. mesos que·l dit Jacme a trabalat 
en exaguir los deutes de la Uniuersitat e en scriura 
diuerses libres e escriptures les quals de necessitat sa 
auien a ffer per exequció dels dits deutes, a raó de .III. 
sous barchinonesos per cascun jorn, con aytant ne 
sia stat pegat als scriuans coadjutós de l’honrat n’Er-
nau Burgès, de l’offici del Mestre Racional del dit Se-
nyor Rey, lo qual és stat assí tramès per examinació 
dels comtes de la Uniuersitat. Muntan .LXIII. lliures 
barchinoneses, qui, a raó de .XV. sous .VI. diners 
barchinonesos per cascun reyal, muntan. E aquest 
pegament li ffem per vigor de una letra per lo dit Se-
nyor Rey a nos tramesa, dada en Barchinona a .XVI. 
de juliol l’any present, per la qual nos mana que de 
present degam satisfer al dit Ffrancesch tot so que, 
per raó de són salari, li sia degut, con da dos scriuans 
coadjutors, los quals per fer les dites exequcions li a 
couenguts a tanir, segons que·n la dita letra és pus 
largament contengut. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XXVI. de vuytubri de l’any .MCCCLXXIIII.  81 ll. 6 s. 6

Manament e àpoqua de 
.XII. lliures. 

Altre de .II. lliures .XVII.  
sous a compliment de la 
dita data.

Ítem, auem pegat a·n Domingo Santpere, porter 
del Senyor Rey, són per salari de .DXCIIII. lliures232 
sous .VI. diners, les quals són stades deposades en 
la taula d’en Berthomeu Ses Cors, cambiador de la 
Uniuersitat, per diuerses persones habitans en la

232. Segueix un espai en blanc.
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parròquia de Sent Miquel de les monedes dels tal en 
temps passat ffets en la ciutat e illa de Malorques; 
dels quals se fa exequció per, manament del Senyor 
Rey, per en Ffrancesch Fferrer, de Casa del dit Se-
nyor Rey en assò diputat. Lo qual Domingo Sant-
pere és stat hordonat a ffer les exequcions de tot so 
que era degut, per raó dels dits tayls, en la dita par-
ròquia, segons que, per hun albaran del dit Ffran-
cesch Fferrer, los honrats Jurats són stats certificats. 
A raó de .VI. diners per lliura muntan, e les quals li 
pegam entre .II. pagues. E dona’ns . II. albarans e .II. 
àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, fetes  14 ll. 17 s. 

x Suma  177 ll. 10 s. 
107 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Domingo Sentpere, porter 
del Senyor Rey, les quals pertanyien al dit Domingo 
per salari d’aquelles .CXXXII. lliures .II. sous .VII. 
diners les quals foren relexades a diuerses perso-
nes habitans en la parròquia de Sent Miquel per los 
honrats en Ramon Aderro, Maymon Piris e Ramon 
Mosqueroles, de Sóler, pròmens hordonats per lo 
Gran Concell per justificar tots aquells qui deuien 
a la Uniuersitat per los tayls qui en los anys pessats 
eran stats fets en la ciutat e illa de Malorques, per so 
con sa feya d’aquells la exequció per lo dit porter. E 
con fos en lo Concell proposat que molts hi hauia 
qui no auien de què pegar, de què era gran pecat 
que, per la dita raó, fossen calumpniats ne agreujats, 
fo acordat per lo dit Concell que·ls demunt dits .III. 
pròmens poguessen calament donar a tots aquells 
que·ls aparagués que no poguessen pegar. E per so, 
con lo dit porter auia ja los albarans donats e des-
trenyia cascun de pegar so que deuia e puys fo vist 
per los demunt dits .III. pròmens que aquells qui ho 
deuien eran miserables persones e pegar no·u po-
dien, lo dit porter a demanat que so que li era stat 
promès per couinensa li fos pegat, so és, .VI. diners 
per lliura, con axí pròpiament agués trabalat e són 
salari guanyat, con si les dites persones no fossen 
miserables ne aguessen pegat so que pegar deuien  3 ll. 6 s. 1 
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E d’assò los honrats Jurats an auda sertificació de 
l’honrat en Ffrancesch Fferrer, comissari per lo Se-
nyor Rey tremès per fer exequició dels deutes an-
tichs deguts a la dita Uniuersitat. Muntan. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorqua, feta a .XVIII. de daembra de 
l’any .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
.XII. lliures.

Altre de .V. lliures .XVIII.  
sous.

E són a compliment de 
la data.

Ítem, auem pegat a·n Johan de Serenyena, por-
ter del Senyor Rey, les quals li pertanyen per sala-
ri de .DLXXX. lliures qui són stades deposades en  
la taula d’en Berthomeu Des Cors, cambiador de la  
Uniuersitat, per diuerses person[e]s abitans en  
la parròquia de Santa Creu, e per salari de .CXLVI. 
lliures qui són stades deposades en la dita tau-
la per diuerses persones habitans en la parròquia 
de Santa Eulàlia, les quals persones ho deuien per 
raó de tayls fets en temps pessat en la ciutat e illa 
de Malorques; dels quals tayls se fa exequció, per 
manament del Senyor Rey, per en Ffrancesch Ffer-
rer, de Casa del dit Senyor Rey a assò diputat. Lo 
qual Johan és estat hordonat a ffer la dita exequ-
ció d’essò qui és degut, per raó dels dits tayls, en 
les dites parròquies. Lo qual selari és stat tatxat a 
raó de .VI. diners per lliura, segons que de les di-
tes cantitats los honrats Jurats són stats certificats 
per albaran del dit Ffrancesch Fferrer. E axí munta 
so qu·a ffet de posar en la dita taula, con demunt 
apar, .DCCXXVI. lliures, qui, a raó de .VI. diners 
per lliura, muntan; les quals li donam entre .II. pa-
gues. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoches en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, fetes  17 ll. 18

x Suma  21 ll. 4 s. 1
108 r. .MCCCLXXIIII.233

Manament e àpoqua de 
.XV. lliures. 

Altre de .IIII. lliures .X. 
sous.

Ítem, auem pegat a n’Alffonso Danyo, porter del 
Senyor Rey, són per salari que li pertany per aque-
lles .DCLXII. lliures qui són stades deposades en 
la taula d’en Berthomeu Des Cors, cambiador de

233. Amb un signe de º sobreposat.
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E són a compliment de 
paga.

la Uniuersitat, per diuerses persones habitans en la 
parròquia de Sent Nicolau, qui les deuien per rahó 
dels tayls de temps pessat en la ciutat e illa de Ma-
lorques; dels quals se fa exequció, per manament 
del Senyor Rey, per en Ffrancesch Fferrer, de Ca- 
sa del dit Senyor Rey en assò diputat; lo qual Alfon-
so és stat hordonat en fer la dita exequció d’essò qui 
és degut en la dita parròquia. A raó de .VI. diners 
per lliura, munta, segons que de la dita cantitat los 
honrats Jurats són stats certificats per albaran del dit 
Ffrancesch Fferrer; les quals li auem donades entre 
.II. pagues. E dona’ns .II. albarans e .II. àpoques en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
ffetes  18 ll. 11 s.

Manament e àpoqua de  
les dites .II. lliures .X. sous.

Ítem, auem pegat a·n. Johan Abril, sag, són per sa-
lari de .XXV. jorns per los quals és anat, ab en Do-
mingo Sent Pere, porter del Senyor Rey, per donar 
los albarans d’aquelles persones de la parròquia de 
Sent Miquel234 qui deuien a la Uniuersitat per los 
tayls ffets en temps passat; dels quals se fa exequció, 
per manament del Senyor Rey, per en Ffrancesch 
Fferrer, de Casa sua. A raó de .II. sous lo jorn, mun-
tan. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme 
de Tordera, notari de Malorques, feta a .VIIII. de 
marts de l’any MCCCLXX quatre  2 ll. 10 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n. Pere Johan, són per salari de 
.XXXV. jorns per los quals és anat, ab n’Esteua Rog, 
porter del Senyor Rey, per donar los albarans d’es-
sò qui era degut a la Uniuersitat per diuerses per-
sones de la parròquia de Sent Jaume, per raó dels 
tayls ffets en temps passat; dels quals se fa exequció, 
per manament del Senyor Rey, per en Ffrancesch 
Fferrer, de Caza del dit Senyor Rey. A raó de .II. 
sous .VI. [diners] lo jorn, muntan. E dona’ns alba-
ran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, no-
tari de Malorques, feta a .VIIII. de marts de l’any 
.MCCCLXXIIII.  4 ll. 5 s.

234. Segueix per raó, ratllat.
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n. Ffrancesch Massager, sag, 
són per salari de .L. jorns per los quals és anat, ab 
en Berthomeu Gili, porter, a donar los albarans en 
la parròquia de Santa Eulàlia, per raó dels deutes 
deguts a la Uniuersitat per los tayls fets en temps 
passat; dels quals se fa exequció, per manament del 
Senyor Rey, per en Ffrancesch Fferrer, de Casa del 
dit Senyor Rey. A raó de .II. sous .VI. [diners] lo 
jorn, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.VIIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  9 ll. 17 s. 6

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Andreu Seua, són per sala-
ri de .L. jorns per los quals és anat, ab n’Alfonso 
Danyo, porter, per donar los albarans en la parrò-
quia de Sent Nicolau, per raó dels deutes deguts 
a la Uniuersitat per los tayls fets en temps passat; 
dels quals se fa exequció, per manament del Se-
nyor Rey, per en Ffrancesch Fferrer, de casa del 
dit Senyor Rey. A raó de .II. sous .VI. [diners] lo 
jorn, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
ffeta ha .VIIII. de marts de l’any .MCCCLXXIIII.  47 ll. 15 s.

x Suma  65 ll. 12 s. 6
108 v. .MCCCLXXIIII.235

Manament e àpoqua de 
.VI. lliures .V. sous.

Altre de .I. lliura .XV. 
sous a compliment.

Ítem, auem pegat a·n. Saluador Spayer, són per 
salari de .LXIIII. jorns que·s anat, ab en Domingo 
Sent Pere, porter del Senyor Rey, per la parròquia 
de Sent Miquel, per donar los albarans d’aquelles 
persones habitans en la dita parròquia qui deuien 
a la Uniuersitat, per raó dels tayls en temps passat 
fets en la ciutat e illa de Malorques; e dels quals se 
fa exequció, per manament del Senyor Rey, per en 
Ffrancesch Fferrer, de Caza del dit Senyor Rey. A 
raó de .II. sous .VI. diners lo jorn, muntan, les quals 
li donam entre .II. pagues. E dona’ns .II. albarans e 
.II. àpoches en poder d’en Jacme de Tordera, notari 
de Malorques, fetes  8 ll. 

235. Sobreposat º.
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Manament e àpoqua de 
.V. lliures.

Altre de .II. lliures .VII. 
sous .VI.

Altre de .II. lliures .X. 
sous. 

E són a compliment de 
la dita data.

Ítem, auem pegat a·n Fferrer Colom, ciutedan de 
Malorques, són per salari de .LXXVIIII. jorns que·s 
anat, ab en Johan de Seranyena, porter del castell 
del Senyor Rey, per les parròquies de Senta Creu e 
de Santa Eulàlia, per donar los albarans d’aquelles 
persones habitans en les dites parròquies qui deui-
en a la Uniuersitat, per raó dels tayls fets en temps 
passat en la ciutat e illa de Malorques; dels quals se 
fa exequció, per manament del Senyor Rey, per en 
Ffrancesch Fferrer, de Caza del dit Senyor Rey. A 
raó de .II. sous .VI. diners per cascun jorn, muntan; 
les quals li donam entre .II. pagues. E dona’ns .III. 
albarans e .III. àpoques en poder d’en Jacme de Tor-
dera, notari de Malorques, fetes  9 ll. 17 s. 6

Manament e àpoqua 
de .XXXIIII. lliures .IIII. 
sous236 ab la sentència.

Altre a compliment de 
la dita data.

Ítem, auem pegat a·n Johan Cama, fill d’en Jacme 
Cama, ciutedan de Malorques, les quals al dit Johan 
són stades ajudicades per l’onrat en Jacme de Vila-
dasters, saui en dret, jutge delagat sobra la qüestió 
qui·s menaua entre lo dit Johan, d’una part dema-
nant, e la Uniuersitat, de la altra defanent, per raó de 
restitució per lo dit Johan demanada contra la dita 
Uniuersitat, per raó dels dotzèn del vyn, sizens e 
moliges dels lochs d’Alaró, de Robines, de Santa Ma-
ria Des Camí; les quals auia comprades dels honrats 
Jurats, en los anys .MCCCLXX. e .MCCCLXXI., ab 
capítols que clerges ne aclasiàstiques persones no 
fossen tangudes de pegar en les dites ajudes, altres 
persones no exceptades. Per so con alscuns caualers 
e priuiliagats li contradien a pegar en les dites aju-
des, per vigor d’una santència donada per lo Senyor 
Rey entre la Uniuersitat e los dits cauallers e hò-
mens de peratge, és li stat ajudicat, segons que·n lo 
procés daquèn ffet en poder de la cort del nobla Se-
nyor Gouernador és contengut e declarat. Les quals 
li donem entre .II. pagues. E dona’ns .II. albarans e 
.II. àpoques en poder d’en Jacme de Tordera, notari 
de Malorques, fetes  47 ll. 15 s.

x Suma  65 ll. 12 s. 6

236. Segueixen ± espais il·legibles.
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109 r. .MCCCLXXIIII.
Cauteles bastants per la 

dita data.
 Ítem, auem pegat a·n Guillem de Ripoyl, mercader 

de Malorques, són per salari e masions qu·ha fetes 
en la anada que fete ha el loch de Euissa, per comisió 
a ell feta per l’onrat en Ffrancesch Fferrer, comisari 
per lo Senyor Rey a fer exequció dels deutes daguts 
de temps passat a la Uniuersitat, per demanar aque-
lles .M. lliures les quals per la Uniuersitat del loch 
de Euissa eran degudes, per raó del sou dels .CCC. 
hòmens a caual; sagons que per letra testimonial als 
honrats Jurats tremesa per lo dit Ffrancesch, scrita 
en Malorques a .XIIII. d’abril l’any present, són stats 
largament sertificats. E dona’ns albarà e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XIX. d’abril de l’any .MCCCLXXIIII.  12 ll. 

Manament e àpoqua.
E axí appar per lo dit de 

libre.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Domingo, merca-
der, les quals la Uniuersitat li auia a tornar per so 
con les auia més pegades que pegar no deuia per la 
compta que n’Arnau Conill feu dels honrats Jurats 
del .VIè. del vyn de la Ciutat en l’any .MCCCLXXI., 
segons que·n lo primer libra de vendes que·n Pere 
Fuster, scriuà nostra, mena, en .CCLVIIII. cartes, 
és contengut. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XXVII. d’abril de l’any MCCCLXX quatre  20 ll. 

Cauteles bastants per la 
dita data.

 Ítem, auem pegat a·n Guillem Serra, sader, ciu-
tedan de Malorques, .XXIII. lliures les quals li són 
stades ajudicades per los honrats en Guillem Saco-
ma e Nicolau de Pachs, exequdós en l’any present 
per hordinació del Senyor Rey dels deutes daguts a 
la Uniuersitat, per restitució de la seda de la terra e 
d’altres coses contengudes en los capítols de la dita 
inposició, de la qual lo dit Guillem fo comptador 
en l’any .MCCCLX. E .VIIII. lliures .XII. sous .VIII. 
[diners], per masions que·l dit Guillem Serra a fetes 
en diuerses qüestions les quals, per les dites rahons, 
a menades, axí dauant los nobles senyors mossèn 
n’Olfo de Pròxida e mossèn Berenguer de Abeyla, 
caualers, consalers del molt alt Senyor Rey, reforma-
dós en lo regna de Malorques, con denant los dits 
exequdós als quals les dites qüestions foren rameses;
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segons que en .II. santències daquèn donades per 
los dits exequdós, la una de les quals fo donada a 
.XII de mag de l’any MCCCLXXIIII e l’altre a .XV. 
del dit mes e any, segons que·n lo procés daquèn fet 
és contengut. E dona’ns albaran e àpocha en poder 
d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a 
.XVIII. de mag de l’any .MCCCLXXIIII.  32 ll. 12 s. 8

Manament e àpoqua.
E certificants d’en Ffran- 

cesch Fferrer.

Ítem, auem pegat a n’Andreu Sena, ciutedan de 
Malorques, e són per salari de .XXXV. dies per los 
quals és anat, ab n’Alfonso Danyo, porter del Se-
nyor Rey, en la parròquia de Sent Nicolau e, ab n’Es-
teua Rog, porter, en la parròquia de Sent Jacme, per 
donar los albarans per raó dels deutes daguts a la 
Uniuersitat per les tayles fetes en temps passat; dels 
quals tayls se fa exequció, per manament del Senyor 
Rey, per en Ffrancesch Fferrer de Casa del dit Se-
nyor Rey, segons que·ls honrats Ju-

x Suma  64 ll. 12 s. 8
109 v. .MCCCLXXIIII.

rats ne són stats certificats per albaran del dit Ffran-
cesch Fferrer. A raó de .II. sous .VI. [diners] lo jorn 
muntan. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .XX. de 
mag de l’any MCCCLXX quatre  4 ll. 7 s. 6

Cauteles bastants per la 
dita data.

Ítem, auem pegat a·n Pere Tarrenchs, abitador de 
la parròquia de Muro, les quals en Johan Tarren-
ches, frara seu, santràs, del quals lo dit Pere és areu, 
pegà a·n Pere Janer, santràs, colidor dels deutes da-
guts en les parròquies de fora a la Uniuersitat, en 
paga prorata d’aquella cantitat de moneda la qual lo 
dit Johan Tarrenchs deuia a la Uniuersitat per raó 
del delma del bestiar de Santa Mergarida de Muro 
de l’any .MCCCLXXI. La qual cantitat, ensemps ab 
d’altra deguda per raó del dit delma, lo dit Pere Tar-
renchs a deposada en la taula d’en Berthomeu Des 
Cors, cambiador de la dita Uniuersitat, en diuerses 
pertides, per manament de l’honrat en Ffrancesch 
Fferrer, de Casa del Senyor Rey e per aquell Senyor 
comissari diputat en lo regna de Malorques dels dè-
bits antichs deguts a la Uniuersitat; segons que, per
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letra testimonial del dit Ffrancesch, feta a .XX. dies 
de mag, los honrats Jurats són stats certificats. E do-
na’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XXVI. de mag de l’any 
MCCCLXX quatre  11 ll. 

Cauteles bastants per la 
dita data.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Colit, mercader de 
Malorques, les quals auia més pegades que pegar 
no deuia en aquelles .VI. lliures .I. sou .IX. diners 
les quals, a .VI. de fabrer proper pessat, deposà en 
la taula d’en Berthomeu Des Cors, cambiador de la 
Uniuersitat, per manament de l’honrat en Ffran-
cesch Fferrer, comissari per lo Senyor Rey diputat a 
fer la exequció dels deutes antichs deguts a la Uni-
uersitat. Les quals .VI. lliures .I. sous .VIIII. [diners] 
era en compta posat que eran degudes per lo dit Jac-
me Colit, per resta de diuerses tayls fets en temps 
passat per la dita Uniuersitat, .II. lliure; les quals lo 
dit Jacme Colit auia pegades en lo comta dels .CC. 
hòmens a cauall, segons que, per albaran d’en Pere 
Cardona, hordonat a ragonèxer les pagues fetes per 
diuerses persones en los dits tayls, són stats certifi-
cats. E dona’ns albarà e àpocha en poder d’en Jacme 
Tordera, notari de Malorques, feta a .II. de juny de 
l’any .MCCCLXXIIII.  2 ll. 

Cauteles bastants per la 
dita data.

Ítem, auem pegat a·n Ffrancesch Codines, merca-
der ciutedan de Malorques, les quals li són stades 
ajudicades per santència donada per los honrats en 
Guillem Sacoma e Nicolau de Pachs, axí con a exe-
qudós en l’any present dels deutes deguts a la Uni-
uersitat. E assò per restitució al dit Ffrancesch Codi-
nes pertanyent, per raó de la moliga d’alscunes per-
sones abitans e estans en la pocessió de l’honrat en 
Dalmau Santacilia, donzell, asituada en la parròquia 
de Sanseles, apelada Costig; per so con lo dit Fran-
cesch comprà la dita moliga en l’any .MCCCLXX.; 
segons que·n la santència per los dits exequdós, do-
nada ha .XXXI. de mag l’any present, és largament 
contengut. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme de Tordera, notari de Malorques, feta a .V. de 
juny de l’any .MCCCLXXIIII.  3 ll. 13 s. 2

x Suma  21 ll. 0 s. 8
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110 r. .MCCCLXXIIII.
Manament e àpoqua de 

la dita quantitat.
Ítem, auem pegat a·n Nicolau Soquerrat, notari de 

Malorques, e són per alscuns protests qu·ha ffets los 
quals la Uniuersitat mena contra alsguns singulars, 
per lo rescat dels moros los quals foren preses ab 
la nau de n’Anthoni Arquer; sagons que, per alba-
ran e compta daquèn ffet, és contegut. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XII. de juny de l’any 
.MCCCLXXIIII.  5 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Seruent, notari de 
Malorques, e són per diuerses translats los quals 
a ffets per la Uniuersitat, per raó dels duptes que 
l’honrat n’Ernau Burgès ffa en los comtes de la Uni-
uersitat de temps passat; segons que, per lo com-
ta per ell donat, és contengut. E dona’ns albaran e 
àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, notari de 
Malorques, feta a .XII. de juny de l’any MCCCLXX 
quatre  2 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

E lo dit Jacme ja·n fa 
reebuda en so compta ab 
maior quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Jacme Bella, ciutadan de 
Malorques, e són en paga prorata del salari que li 
pertany ne li pertanyarà d’essò qu·a trebalat ne tre-
balarà en demanar e en sercar los béns d’en Pere 
Janer, santràs, lauador dels deutes de la Uniuersi-
tat, lo qual instituhí areua sua la dita Uniuersitat. 
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XXX. de juny 
de l’any MCCCLXX quatre  30 ll.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a n’Anthoni Gerona, notari, e 
a·n Peró Sent Just, scriuà, són per .L. ffules de paper 
de forma major les quals an scrites e transladades 
dels libres que·ls clauaris de la Uniuersitat an menat 
ab lo cambiador, de l’any .MCCCLXII. fins en l’any 
.MCCCLXXI. Per so con l’onrat n’Ernau Burgès, 
de l’offici del Mestre Racional de la Cort del molt 
alt Senyor Rey e diputat sobra la examinació dels 
comtes de la Uniuersitat, s’en volia aportar los li- 
bres horiginals; per què fo haordonat que·ls dits  
libres ffossen traladats e que·ls horiginals roman-
guessen en poder dels dits clauaris. E axí los dits 
libres foren descornats e donats a traladar a diuerses
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scriptós cuitadament, per so con lo dit Arnau s’en 
deuia anar prestament en Catalunya ab los dits 
comptes, per manament del Senyor Rey. Per què 
les dites .L. fulles foren pertides dels dits libres, se-
gons que·n lo comta daquèn fet és contengut. A raó 
de .XVIII. diners per fula, muntan. E donaran-nos 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .VII. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  3 ll. 15 s.

x Suma  40 ll. 15 s.
110 v. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Rozart, notari, reeebent 
per nom seu e d’altres scriuans, són per .CXCVIII. 
fulles de paper de forma major les quals an scri-
tes e transladades dels libres que·ls clauaris de la 
Uniuersitat an menats ab lo cambiador, de l’any 
.MCCCLXX. fins en l’any .MCCCLXXI. Per so con 
l’onrat n’Ernau Burgès, de l’offici del Mestre Racio-
nal de la Cort del molt alt Senyor Rey e diputat 
sobra la examinació dels comtes de la dita Uniuer-
sitar, s’en uolia aportar los libres originals; per què 
fo aordonat que·ls dits libres fosen traladats e que·ls 
originals romanguessen en poder dels dits clauaris. 
Los dits libres foren descornats e donats a traladar 
a diuerses scriptors cuitadament, per so con lo dit 
Arnau s’en deuia anar prestament en Catalunya ab 
los dits comtes, per manament del Senyor Rey. Per 
què les dites .CLXXXXVIII. fules foren pertides 
dels dits libres, segons que·n lo comta daquèn fet és 
contengut. E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en 
Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .VII. de 
juliol de l’any .MCCCLXXIIII. A raó de .XVIII. di-
ners per fulla, muntan  14 ll. 17 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat. 

Ítem, auem pegat a·n Maymon Junis, jueu de 
Malorques, són per una rayma de paper de forma 
major la qual ha comprada per rahó de traladar los 
comtes los quals n’Ernau Burgès se n’a aportats en 
Barchinona, los quals comtes són stats traladats en 
lo dit paper. A raó de .IIII. sous .VI. [diners] la man, 
muntan, ab la àpoqua que·ns feu pegar. E dona’ns 
albaran e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .X. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  4 ll. 12 s. 
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Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Tibalt [e] Jacme 
Risso, notaris, [e] Bernat Sagnal [e] Strany Bonet, 
scriuans, són per .C. ffulles de paper de forma major 
les quals an scrites e transladades dels libres que·ls 
clauaris de la Uniuersitat an menat ab lo cambiador, 
de l’any .MCCCLXII. fins en l’any .MCCCLXXI. Per 
so con l’onrat n’Ernau Burgès, de l’ofici del Mestra 
Racional de la Cort del molt alt Senyor Rey e diputat 
sobra la examinació dels comtes de la dita Uniuersi-
tat, s’en volia aportar los libres originals; per què fo 
aordonat que·ls dits libres ffossen traladats e que·lls 
originals romanguessen en poder dels dits clauaris. 
E axí, los dits libres foren descornats e donats a tra-
ladar a diuerses scriptors cuytadament, per so con 
lo dit Arnau s’en deuia anar prestament en Catalu-
nya ab los dits comtes, per manament del Senyor 
Rey. Per què les dites fulles foren pertides dels dits 
libres, segons que·n lo compta daquèn ffet és con-
tengut. A raó de .XVIII. diners per fula, muntan.  
E dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de  
Tordera, notari de Malorques, feta a .X. de juliol  
de l’any .MCCCLXXIIII.  7 ll. 10 s.

x Suma  26 ll. 18 s.
111 r. .MCCCLXXIIII.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere Andreu, notari, Sa- 
luador Spazer, scriuà, Pere Benajam e Arnau Johan, 
preueres, són per .LXIIII. fules de paper de forma 
major les quals an scrites e transladades dels li-
bres que·ls clauaris de la Uniuersitat an menat ab 
lo cambiador, de l’any .MCCCLXII. fins en l’any 
.MCCCLXXI. Per so con l’onrat n’Ernau Burgès, de 
l’offici del Mestre Racional de la Cort del Senyor Rey 
e diputat sobra la examinació dels comtes de la dita 
Uniuersitat, s’en volia aportar los libres originals; per 
què fo acordat que·ls libres ffossen traladats e que·ls 
horiginals romanguessen en poder dels dits claua-
ris. E axí los dits libres fforen descornats e donats 
a traladar als demunt dits scriuans cuytadament, 
per so con lo dit Arnau s’en deuia anar prestament 
en Catalunya ab los dits comtes, per manament del 
Senyor Rey. Per què les demunt dites .LXIIII. fules 
foren pertides dels dits libres, segons que·n lo comta
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daquèn ffet és contengut. A raó de .XVIII. diners 
per fula, muntan. E dona’ns albaran e àpocha en po-
der d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a 
.X. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  4 ll. 16 s. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Guillem Seruent, notari de 
Malorques, són per .LVI. fulles de paper de ffor-
ma major les quals ha scrites e traladades dels li-
bres que·ls clauaris de la Uniuersitat an menat ab 
lo cambiador, de l’any .MCCCLXII. fins en l’any 
.MCCCLXXI. Per so con l’onrat n’Ernau Burgès, 
de l’offici del Mestre Racional de la Cort del Senyor 
Rey e diputat sobra la examinació dels comtes de la 
dita Uniuersitat, s’en volia aportar los libres origi-
nals; per què fo acordat que·ls libres ffossen trala- 
dats e que·ls originals romanguessen en poder dels 
dits clauaris. E axí los dits libres foren descornats e 
donats a traladar als demunt dit cuytadament, per 
so con lo dit Arnau s’en deuia anar prestament en 
Catalunya ab los dits comtes, per manament del Se-
nyor Rey. Per què les demunt dites .LVI. fules foren 
pertides dels dits libres, segons que·n lo comta da-
quèn fet és contengut, A raó de .XVIII. diners per 
fula, muntan. E dona’ns albarà e àpocha en poder 
d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta a .X. 
de juliol de l’any .MCCCLXXIIII.  4 ll. 4 s. 

Manament e àpoqua de 
.II. lliures .X. sous per la 
dita data.

Ítem, auem pegat a·n Gabriel Minguet e a·n Pere 
Canta, preueres, són per .XXXII. fules de paper 
de forma major que·an scrites e traladades dels li-
bres que·ls clauaris de la Uniuersitat an manat ab 
lo cambiador, de l’any MCCCLXdos fins en l’any 
.MCCCLXXI., e més per .XVI. fules de forma ma-
nor, a raó de .VI. diners per fula. Per so con l’onrat 
n’Ernau Burgès de l’offici del Mestre Racional de la 
Cort del molt alt Senyor Rey e diputat sobra la exami-
nació dels comtes de la Uniuersitat s’en volia aportar 
los libres originals; per què fo acordat que·ls libres 
fossen traladats e que·ls originals romanguessen en 
poder dels dits clauaris. E axí los dits libres foren 
descornats e donats a traladar a diuerses scriptors 
cuytadament per so con lo dit Arnau s’en uolia anar

x Suma  9237 ll. 

237. Amb un signe de º sobreposat.
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111 v. .MCCCLXXIIII.
prestament en Catalunya ab los dits comtes, per ma-
nament del Senyor Rey. Per què les dites .XLVIII. 
fules foren pertides dels dits libres, segons que·n 
lo comta daquèn fet és contengut. E dona’ns al-
barà e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, 
notari de Malorques, feta a .XI. de juliol de l’any 
.MCCCLXXIIII.  2 ll. 16 s.

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Pere de Sent Pere, notari de 
Malorques, .XV. lliures e són en paga prorata del sa-
lari que li pertany ne li pertanyarà per procuració 
de moltes e diuerses qüestions e de monedes que, 
axí con a procurador en aquesta part hordonat, a 
presentades e manades e mena contra diuerses 
persones dels abitadós d’aquest regna, per diuerses 
cantitats de monedes que deuen a la Uniuersitat, 
dels quals se tany ésser ffeta exequció per l’onrat en 
Ffrancesch Fferrer, de Casa del Senyor Rey en assò 
diputat. E per so con moltes persones an comprats 
bens d’aquells qui eran tanguts a la dita Uniuersitat, 
per les dites rahons e se n’a amenar diuerses qüesti-
ons e demandes en diuerses corts, lo dit Ffrancesch 
Fferrer raquerí los honrats Jurats que li fos donat 
per procurador lo dit Pere de Sent Pere, per so que·ll 
pogués fer pus prest exequció dels dits deutes. E .X. 
lliures per masions e despeses qu·a bestretes e farà 
per la dita raó; e dels quals retrà són comta, con seran 
despeses. Munta per tot. E dona’ns albaran e àpocha 
en poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malor-
ques, feta a .IIII. d’agost de l’any .MCCCLXXIIII.  25 ll. 

Manament e àpoqua de 
la dita quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Johan Mirayes, scriuà, ree-
bent per nom seu e d’en Strany Bonet, Bernat Sa-
guals e Peró Donat e Peró Vanals; e són per .CLXXI-
II. fules de paper de forma major contengudes e es-
crites en .III. libres. So és, en lo primer e sagon libra 
espars de la taula d’en Ffrancesch Jaronès, santràs 
cambiador de Malorques; e en lo primer libra espars 
de la taula d’en Johan Des Portell e d’en Ffrancesch 
Des Pi, cambiadós. Los quals libres són stats trala 
dats a raquesta de l’honrat n’Ernau Burgès, comis-
sari per lo Senyor Rey sobra la examinació dels
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comtes de la Uniuersitat diputat; per so con auia 
scrit e fet a saber al nobla Senyor Gouernador que 
no podia fer complida relació dels dits comtes fins 
que agués tralat dels dits libres, per què foren tra-
ladats. A raó de .XVIII. diners per fula, muntan. E 
dona’ns albaran e àpocha en poder d’en Jacme de 
Tordera, notari de Malorques, feta a .XIX. de satem-
bra de l’any MCCCLXX quatre  12 ll. 19 s. 6

x Suma  40 ll. 15 s. 6
112 r. .MCCCLXXIIII.

Certificació ab letra d’en  
Arnau Burgés. 

E manament dels Jurats.
E àpoqua de la dita 

quantitat.

Ítem, auem pegat a·n Ramon Aderro, donzell, les 
quals lo dit Ramon ha a cobrar, segons certificasió 
als honrats Jurats tremesa per l’onrat n’Ernau Bur-
gès, de l’offici del Mestre Racional de la Cort del molt 
alt Senyor Rey, assí tremés per examinar los comtes 
antichs de la Uniuersitat, d’aquelles .CV. lliures les 
quals per lo dit Ramon Aderro, ensemps ab d’altres 
cantitats, axí con a procurador dels homes de perat-
ge e priuiliagats, foren deposades en la taula238 del 
demunt dit cambiador de la dita Uniuersitat; segons 
que·n la certificasió daquèn als dits Jurats tremesa 
per lo dit Arnau Burgès, feta a .XXVII. de juny l’any 
present, és contengut. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme de Tordera, notari de Malorques, 
feta a .XII. de vuytubri de l’any .MCCCLXXIIII.  21 ll. 

Cauteles bastants per la 
dita data.

Ítem, auem pegat a l’honrat en Ffrancesch Ffer-
rer, de Caza del Senyor Rey e per lo dit Senyor Rey 
assí tremès a ffer exequció dels deutes daguts anti-
gament a la Uniuersitat per qualsauol raons. E són 
per diuerses masions e despeses les quals són stades 
fetes per lo dit Ffrancesch, axí en compres de paper 
con candeles, con en diuerses peatges los quals li a 
couenguts a ffer e a pegar diuerses scriuans que li 
a couenguts tremetra de fora per les dites exequci-
ons; segons que·n hun ffull de paper donat per lo dit 
Ffrancesch són largament scrites. E dona’ns albaran

238. Repeteix a continuació en la taula.
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e àpocha en poder d’en Jacme de Tordera, notari 
de Malorques, feta a .XXVI. de vuytubri de l’any 
MCCCLXX quatre  20 ll. 11 s. 6

Cauteles bastants per la 
dita data.

Ítem, auem pegat a·n Bernat Fferrer, notari d’Al-
códia, axí con a possehidor e detanidor dels béns 
qui foren d’en Guillem Pujals, santràs, abitador 
d’Alcódia, e les quals, per los honrats Cònsols de 
Mar, són stades ajudicades al dit Bernat Fferrer, en 
nom239 demunt dit, per raó de restitució de les inpo-
sicions, moliges e ajudes de carn e draps e .XIIè. del 
uin de la dita parròquia de l’any de nostra Senyor 
.MCCCLVIII., per lo dit Guillem Pujals comprades 
dels honrats Jurats de Malorques; sagons que aques-
tes coses pus largament són contengudes e declara-
des en la santència donada per los honrats Cònsols e 
publicada digous a .XXI. de juliol de l’any de la Nati-
vitat de nostra Senyor .MCCCLXXIII. és largament 
contengut e declarat. E dona’ns albaran e àpocha en 
poder d’en Jacme Tordera, notari de Malorques, feta 
a .XXVII. de noembra de l’any MCCCLXX quatre  30 ll. 9240 s. 4

x Suma  72 ll. 0 s. 10
112 v. .MCCCLXXIIII.

x x Suma maior que munta tot assò que·ls Clauaris 
han pegat a diuerses persones per rahó dels com-
tes de la Uniuersitat e per fer exequció dels deu-
tes en aquella deguts de temps passat fins en l’any 
.MCCCLXXI. complit, per los quals en Ffrancesch 
Fferrer, de Casa del Senyor Rey, ich és vangut; e per 
restitucions que auem fetes a diuerses persones per 
ajudes e inposicions qui en temps passat lus eran 
stades vanudes ab capítols qui no’ls foren obseruats,  
con apar en .XXV. sumes, qui són de .C. fins en 
.CXII. cartes, e an .LXX. pertides, qui muntan 

E posam-les en una suma en .CXIIII.241  4.459242 ll. 12 s. 5

Fol. 113 r. en blanc.

239. Segueix q, ratllat.
240. Amb un signe de º sobreposat.
241. Segueix un foli en blanc.
242. Amb un signe de º sobreposat.
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113 v. .MCCCLXXIIII.

D’essí auant són scrites totes les sumes de sumes de les dades que·ls clauaris 
an fetes en l’an .MCCCLXXIIII. 

x x E Primerament munta tot so que·ls honrants en 
Pons Sacoma e Miquel de Pachs, clauaris de la Uni-
uersitat e regna de Malorques, han pegat en l’any 
.MCCCLXXIIII. a diuerses persones per cambis 
que·n Pere de Galinés a preses en Barchinona, e li 
són stats tremeses d’assí per pagar los violaris e san-
sals morts que aquesta Uniuersitat fa a diuerses per-
sones de Barchinona e altres lochs de Catalunya, se-
gons que apar en una suma major qui es en .X. cartes 
d’aquest libra  17.478 ll. 6 s. 7

x x Ítem, munta so que·ls dits clauaris an pagat per sa-
lari dels pròmens de les parròquies de fora qui en 
aquest present any són vanguts en la ciutat per con-
ceyl e per altres afers, segons que apar en una suma 
major qui és en .XIIII. cartes  287 ll. 3 s.

x x Ítem, munta asò que·ls dits clauaris an pagat als 
síndichs dels Pròmens de Fora, e són en paga pro-
rata de sso que·ls dits pròmens han a cobrar de la 
Uniuersitat per les macions que·ls Jurats de la Ciu-
tat fan cascun any, en les quals los dits Pròmens de 
Fora no deuen res contribuir ne pegar, con apar en 
la sagona plàgina de .XIIII. cartes, en una suma e an 
.VIII. pertides, qui muntan  750 ll. 

x x Ítem, munta tot assò que·ls dits clauaris an pagat 
a diuerses persones, axí per interès con per setenes 
parts del cabal de so qu·ils era degut per lo préstech 
del do de les .LXXXIIImCCC. lliures, con encara per 
lo cabal e interès qui·ls era dagut per raó de préstech 
que auien fet a la Uniuersitat a cert terma e a cert 
interès, con apar en .XXV. carta en una suma major.  3.470 ll. 5 s. 1

x x Ítem, munta tot assò que·ls dits clauaris an pegat 
a diuerses persones d’aquest regna, e són per pan-
cions de violaris e sansals que prenen sobra aquesta 
Uniuersitat con apar en una suma major qui és en 
.XXXII. cartes  5.114 ll. 18 s. 11

x x Suma que munta aquesta plàgina  27.100 ll. 13 s. 7
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114 r. .MCCCLXXIIII.
x x Ítem, munta tot assò que·ls dit clauaris an pegat en 

l’any .MCCCLXXIIII. a diuerses persones, axí per 
ajuda de forment, de mestay, d’ordi, de panís de miy, 
de dacsa, de farina, de faues e de243 siurons qu·ich an 
aportat de fora del regna, qui munta per tot, segons 
que apar en una suma major qui és en .XLV. carta  3.841 ll. 3 s. 9

x x Ítem, munta tot assò que·ls dit clauaris an pegat a 
diuerses persones, e són per forment que·ls Jurats 
n’auien comprat e per inposició qu·en pegaran e ma-
sions e salaris que·s donaran per uendra lo dit for-
ment, con per cambis qui foren tremeses en Barchi-
nona per comprar forment e hordi en Urgell, con 
encara per cert guany que donauan a mercaders qui 
n’i anassen comprar, con apar en una suma major 
que és en .LIII. carta  26.015 ll. 10 s. 9

x x Ítem, munta tot assò que·ls dit clauaris an pegat a 
diuerses persones, e són per .III. galeres qui en lo 
dit any foren armades en Malorques per anar sercar 
vituales e per lenys e barques armades qui s’armaran 
per la dita raó, e per moltes e diuerses masions qui 
en lo dit any són stades ffetes per raó de la provi-
sió del gra, con apar en una suma major qui és en 
.LXXVI. cartes  14.757 ll. 13 s. 3

x x Ítem, munta tot assò que·ls dit clauaris an pegat 
en lo dit any a diuerses persones qui prenen salari 
hordinari de la Uniuersitat, axí con cascun any és 
acostumat, con apar en una suma major qui és en 
.LXXXIII. cartes  2.407 ll. 17 s. 5

x x Ítem, munta tot assò que·ls dit clauaris an pegat en 
lo dit l’any a diuerses persones, axí hordinàriament 
con extrahordinàriament, ab missatgeries e do fet al 
molt alt senyor rey, con apar en una suma major qui 
és en .XCVII [cartes]  16.454 ll. 0 s. 7

243. Segueix forra, ratllat.
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x x Ítem, munta tot so que·ls dits clauaris an pegat a di-
uerses persones per raó dels comtes de la Uniuersitat 
e per fer exequció dels deutes en aquella degats, de 
temps passat fins en l’any .MCCCLXXI. conplit, per 
los quals en Ffrancesch Fferrer, de Casa del Senyor 
Rey, ich és vangut. E per restitucions que auem fetes 
a diuerses persones per ajudes e inposicions qui en 
temps passat los eran estades vanudes ab capítols qui 
no’ls foren obseruats, con apar en una suma major 
qui és en .CXII. carta   4.459 ll. 10 s. 5

x x Suma  67.935 ll. 12 s. 3244

118 r. .MCCCLXXIIII.

En nom de Déu e de la sua gràcia, amén. De si auant són scrites totes les 
reebudes que·ls honrats en Pons Sacoma e Miquel de Pachs, clauaris de la 
Uniuersitat, an fetes en l’any MCCCLXX quatre

Primerament, auem rebut d’en Jacme Vales, són en 
paga prorata d’aquelles .CCL. lliures que·l dit Jacme 
deuia per la inposició e ajuda de la carn de Sineu 
de l’any .MCCCLXIX.; con par el primer libra de 
vendes que·n Pere Fuster, scriuà nostra, menaua, en 
.CXXVI. cartes e an dues pertides  174 ll. 

Ítem, auem rebut d’en Pere Sagordiola, són a com-
pliment de paga d’aquelles .XIII. lliures que·l dit Pere 
deuia per la moliga de Caluià de l’any .MCCCLXX. 
con par en lo demunt dit libra, en .CLXXXXIII.  13 ll.

Axí appar [e] és mostra en 
quascun dels dits libres de 
uendes que les dites quanti-
tats en les reebudes spresa-
des eran degudes, e axí són 
continuades en reebuda.

Ítem, auem rebut d’en Pere Sagordiola, són a com-
pliment de paga d’aquelles .VIII. lliures que·l dit Pere 
deuia per la inposició e ajuda de la carn de Caluià de 
l’any .MCCCLXX.; con par en lo demunt dit libra, 
en .CLXVI.  8 ll. 

Ítem, auem rebut d’en Pere Sagordiola, són a com-
pliment de paga d’aquelles .VIII. lliures que·l dit Pere 
deuia per la inposició e ajuda de la carn de Pugpu-
nyent de l’any .MCCCLXX.; con par en comta de la 
dita inposició en lo demunt dit libra, en .CLXVII.  8 ll. 

244. Segueixen 7 folis en blanc.
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Ítem, auem rebut de n’Anthoni Gerona, notari, e 
són en paga prorata d’aquelles .LXXXVIIII. lliures 
.XVIII. sous que·l dit Anthoni deuia per la moliga 
de la Ciutat de l’any .MCCCLXX.; con par en són 
conta en lo demunt dit libra, en .CC. cartes e an .II. 
pertides, qui muntan  87 ll. 

Ítem, auem rebut d’en Peró Adrouer, de Selua, qui 
aquelles deuia per resta de la moliga del dit loch de 
l’any .MCCCLXXI.; con par en són comta, [en] el 
primer libra de vendes que·n Pere Ffuster menà, en 
.CCLXXXVIIII. cartes e an una pertida  1 ll. 15 s.

x Suma  291 ll. 15 s.
118 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut de diuerses persones qui aquelles 
deuien a·n Pere Janer, quòndam; lo qual solia anar 
per les parròquies de ffora per colir e lauar los deutes 
daguts a la Uniuersitat per los compradors de les aju-
des e inposicions de les parròquies de fora; e lo qual 
Peró la Uniuersitat jaquí areua. E munta per tot so 
que n’auem rebut; segons que apar en .III. sumes, qui 
són la primera en la sagona plàgina de .CCXCVII. 
cartes del primer libra de uendes que·n Pere Ffuster 
amenà, e les romanents .II. sumes són en la primera 
e sagona plàgina de .CCXCVIII. cartes del dit libra 
e an .L. pertides. De les quals és la primera que·ns 
dix en Berthomeu Des Cors, per la dona Matheua, 
muller d’en Saluador Gilabert, per man d’en Johan 
Forns, a .XXVIII. de marts del demunt dit any, .II. 
lliures .XVIII. sous, la qual pertida és en la demunt 
dita carta de .CCXCVII.; e la derrera pertida, qui és 
en .CCXCVIII. cartes, que·ns dix lo dit cambiador 
per en Jacme Fiol, són per los Jurats de Sineu, qui les 
deuien al dit Pere Janer a fo, a .XV. de noembra, .X. 
lliures. Munta per tot  311 ll. 2 s. 6

Ítem, auem rebut d’en Jacme Darbòcies, e foren 
per condempnació ffeta per mossèn Bernat de Tous 
e Pauquet de Bell Castell, cauallers e comissaris en 
aquesta causa diputats, e són per raó de forment en  
què en Pere Darbòcies, para seu, fo condempnat; 
per lo qual forment sa perdé en l’any .MCCCXLIIII., 
con lo senyor rey passà en sta terra, en colpa del dit
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Pere Darbòcies e dels altres jurats companyons seus 
en aquell any; con apar e[n el] libra en què menan 
comta al cambiador en l’any .MCCCLXXIIII. de so 
que reb per exequció feta per en Ffrancesch Fferrer, 
en cartes .XXXII.  7 ll. 13 s. 10

Ítem, auem rebut d’en Johan Terriola, les quals 
pega, axí con a procurador del bisba e capítol de Ge-
rona, per lo tayl dels .CCC. hòmens a cauayl; per so 
que·l dit bisba e capítol hi foren tatxats; con apar en 
lo demunt dit libra, en .XXXV.  7 ll.

Ítem, auem rebut d’en Ffrancesch Fferrer, són per 
en Jacme Fferrer, qui les auia més rebudes que a nos 
no deuia, per raó de són salari; con apar en lo de-
munt dit libra, en .XXXV. cartes, e an són comta del 
dit Jacme Fferrer, el sagon libra de deutes que·n Pere 
Ffuster menà en .LXXXVII.  0 ll. 18 s. 8

x Suma  326 ll. 16 s. 
119 r. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut d’en Pere Sagordiola, e són de so 
que deuia per resta de les ajudes e inposicions d’Es 
Porles de l’any .MCCCLX.; con apar en són comta e 
llibra apelat dels exequdós, en .CXXXVII. cartes e 
an una pertida  2 ll. 10 s.

Ítem, auem rebut d’en Ffrancesch Rexach, e són de 
so que deuia per resta de les ajudes e inposicions de 
Sineu de l’any .MCCCLXXV.; con apar en són comta 
en lo demunt dit libra, en .CXLVII. cartes e an .III. 
pertides, qui muntan  53 ll. 6 s. 1

Ítem, auem rebut de n’Arnau Salelles, e són de so 
que deuia per lo .VIè. del uin d’Es Porles de l’any 
.MCCCLXVI.; con apar en comta d’en Berenguer Jo-
han e llibra apelat dels exequdós, en .CLXIIII. cartes 
e an .III. pertides, qui muntan  28 ll.

Ítem, auem rebut d’en Bernat Basset qui les auia a 
tornar per resta de la inposició e ajudes de Caluià 
de l’any .MCCCLXIII., con apar en són comta en lo 
demunt dit libra, en .CXL. cartes e an una pertida  2 ll. 5 s.
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Axí appar e és çert segons 
que és continuat en quas-
cun dels dit libres.

Ítem, auem rebut d’en Berthomeu Scolà, e són per 
en Bernat Jordà, per so que deuia per la inposició de 
Petra de l’any .CCCLXI.; con apar en comta del dit 
Berthomeu e llibra apelat dels exequdós, en .CXXX. 
cartes e an una pertida, qui munta  1 ll. 12 s. 8

Ítem, auem rebut de diuerses persones qui·u han 
pegat per fermansa que auien feta a·n Pons Stalela, 
per diuerses ajudes e inposicions que·n temps passat 
auia comprades; con apar en comta del dit Pons en 
lo demunt dit libra, en .CLXXII. cartes e an .V. per-
tides, qui muntan  105 ll. 5 s.

Ítem, auem rebut d’en Guillem Tria, d’Alaró, qui les 
ha pegades per Narcís de Munt Alegra, qui les deuia 
per l’afitó d’Alaró de l’any .MCCCLXVII.; con apar 
en comta del dit Arcís e llibra apelat dels exequdós, 
en .CXXXV. cartes e an .II. pertides, qui muntan  12 ll. 

Ítem, auem rebut d’en Johan Babiloni, qui les de-
uia per resta de moliga, carn e draps de la parrò-
quia de Santa Maria Des Camí e de Maratxí de l’any 
.MCCCLVIII.; con apar en son comta en lo demunt 
dit libra, en .CXXXV. cartes e an una pertida  1 ll. 

Ítem, auem rebut de n’Arnau Vadel, notari, qui les 
deuia per en Pere Mathes de sso que·l dit Pere auia 
reebuts dels curies [?] dels bans pertanyents al mur 
de la Ciutat, con apar en comta del dit Arnau e lli-
bra apelat dels exequdós en .CXXXV. cartes e an una  
pertida  2 ll. 10 s. 

x Suma  208 ll. 8 s. 9 d.
119 v. .MCCCLXXIIII.245

Ítem, auem rebut d’en Guillem Saluat, e són 
d’assò que auia a tornar de resta de la inposició, 
moliga e draps de la parròquia d’Inqua de l’any 
MCCCLVIIII.;246 com apar en comta del dit Guillem 
e llibra apelat dels exequdós, en .CLXXX. cartes e an 
.V. pertides, qui munta  58 ll. 10 s.

245. Amb un signe de º sobreposat.
246. Amb un signe de º sobreposat.
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Ítem, auem rebut d’en Johan Gamondí, e són d’assò 
que auia a tornar per lo .VIè. del uin de la Ciutat de 
l’any .MCCCLXII.; con apar en son comta en lo de-
munt dit libra, en .CLV. cartes e an una pertida  23 ll. 3 s. 6

Ítem, auem rebut d’en Bernat Malffaor, les quals ell 
auia a tornar per resta de l’afitó de la ajuda de la carn 
d’Inqua de l’any .MCCCLVIIII.;247 con apar en son 
comta e llibra apelat dels exequdós, en .CXXXIIII. 
cartes e an .II. pertides, qui muntan  39 ll.

Ítem, auem rebut d’en Johan Nazut, qui les deuia 
per les ajudes de Bunyola de l’any .MCCCLXIII., e 
per lo .XIIe. del uin e per inposició e carn de la dita 
parròquia de l’any .MCCCLXIIII.; con apar en son 
comta en lo demunt dit libra, en .CXLI. carta e an .II. 
pertides, qui muntan  42 ll. 10 s.

Axí appar e és cert, segons 
que·s continuat en quascu-
na de les dites reebudes en 
la present pàgina spressa-
des.

Ítem, auem rebut d’en Guillem Campanya, qui les 
deuia per resta de la moliga, carn e draps de la parrò-
quia de Robines de l’any .MCCCLVIII.; con apar en 
son comta e llibra apelat dels exequdós, en .CXLVIII. 
cartes e an un pertida  10 ll.

Ítem, auem rebut d’en Guillem Lobet, qui les deuia 
per resta de les ajudes de Sineu de l’any .MCCCLXI.; 
com apar en són comta e de n’Andreu Thomàs, en 
lo demunt dit libra, en .CXL. cartes e an una pertida  6 ll. 16 s. 6

Ítem, auem rebut d’en Ffrancesch Fferrer, e són 
per en Guillem Tauler, qui les deuia per la inposició 
d’Inqua de l’any .MCCCLVIIII.; con apar en com-
ta del dit Guillem e llibra apelat dels exequdós, en 
.CXXXVI. cartes e an una pertida  33 ll. 15 s. 

Ítem, auem rebut d’en Ffrancesch Fferrer, són per 
en Pere Sacotomina, notari, qui les auia rebudes dels 
compradós de l’afitó de les ajudes de Manorqua de 
l’any .MCCCLVIIII.; con apar en comta d’en Ffran-
cesch Sapinya en lo demunt dit libra, en .CLXX. car-
tes e an una pertida  10 ll. 

247. Amb un signe de º sobreposat.
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Ítem, auem rebut d’en Pere Terrassa, de Robines, 
són per fermansa que féu a·n Jacme Aymerich per les 
ajudes de Selua de l’any .MCCCLVIIII.; con apar en 
comta del dit Jacme e llibra apelat dels exequdós, en 
.CLXXXI. carta e an una pertida  9 ll. 

x Suma  231 ll. 15 s.
120 r. .MCCCLXXIIII.

x x Suma maior que munta tot assò que·ls Clauaris an 
rebut de diuerses persones qui·n deuien a la Uniuer-
sitat, per resta d’ajudes e inposicions de temps pas-
sat, fins en l’any .MCCCLXXI complit, con encara de 
persones qu·in deuien a·n Pere Janer, con per altres 
coses de248 [què] és stada feta exequció per en Ffran-
cesch Fferrer, de Casa del Senyor Rey; con apar en 
.IIII. sumes, qui són de .CXVIII. fins en .CXIX. car-
tes, e an .XXVIII pertides qui muntan

E posam-les en una suma en .CXLVII.

 1.058 ll. 14 s. 9 d.

Rebudes que auem fetes en l’any .MCCCLXXIIII. de les restes qui eran degudes per los 
comptadós de les inposicions e ajudes, axí de la Ciutat con de les parròquies de fora, 
les quals foren vanudes en l’any MCCCLXX dos

Ítem, auem rebut d’en Domingo Massó, són per la 
ajuda de les carns de la Ciutat que comprà en l’any 
MCCCLXX dos; con apar en són comta, el sagon li-
bre de uendes que·n Pere Ffuster mena, en .XXXIII. 
cartes e an .II. pertides, qui muntan  3 ll. 5 s.

Ítem, auem rebut de n’Andreu Riera, són per la 
ajuda del tayl dels draps de la Ciutat e d’afora que 
comprà en l’any MCCCLXX dos; con apar en son 
comta, en lo demunt dit libra, en .XXXIIII. cartes e 
an una pertida  6 ll.

Axí appar e és çert, segons 
qu·és continuat en quas- 
cuna de les dites reebudes 
en la present pàgine spres-
sades.

Ítem, auem rebut d’en Pere Dols, són per lo .VIè. del 
uin de la Ciutat de l’any .MCCCLXXII.; con apar en 
son compta, el sagon libra de uendes que·n Pere Fus-
ter mena, en .XXXVI. cartes e an una pertida  32 ll.

248. Segueix com apa, ratllat.



 Edició 413

Ítem, auem rebut d’en Guillemó Guaxat e d’en Jac-
me Molet, són per la inposició e ajuda de la carn 
de la parròquia de Muro que compraran en l’any 
.MCCCLXXII.; con apar en lur comta, en lo demunt 
dit libra, en .XLV. cartes e an una pertida  6 ll.

x Suma  47 ll. 5 s.
120 v. .MCCCLXXIIII.

 Ítem, auem rebut d’en Lorens Collell, de la parrò-
quia d’Artà, són per la inposició e ajuda de la carn 
de la parròquia de Porreres que comprà en l’any 
.MCCCLXXII.; con apar en son comta, el sagon libra 
de uendes que·n Pere Ffuster mena, en .XLVII. cartes 
e an una pertida, qui munta  12 ll.

Ítem, auem rebut per en Gabriel Simoni, són per la 
inposició e ajuda de la carn de la parròquia d’En Drag 
que comprà en l’any MCCCLXX dos; con apar en son 
comta, en lo demunt dit libra, en .XLVIII. carta e an 
una pertida  21 ll.

Ítem, auem rebut per en Guillem Selua, de Menacor, 
són per lo .VIè. del uin de la parròquia de Menac-
hor e de Beluer que comprà en l’any MCCCLXX dos; 
con apar en comta seu, el sagon libra de vendes que·n 
Pere Ffuster mena, en .LXI. carta e an .II. pertides, 
qui munta  40 ll. 

Axí appar e és çert, se-
gons qu·es continuat en 
quascuna de les dites ree-
budes en la present pàgine 
continuades.

Ítem, auem rebut per en Berthomeu Steua e Ar-
nau Des Padró, notari de Sineu, són per lo .VIè. del 
uin de la parròquia de Petra que compraran en l’any 
MCCCLXX dos; con apar en lur comta, en lo demunt 
dit libra, en .LXII. cartes e an una pertida  56 ll. 

Ítem, auem rebut per en Bernat Carreres, de Muro, 
són per lo .VIè. del uin de la dita parròquia que com-
prà en l’any MCCCLXX dos; con apar en lur comta, 
el sagon libra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en 
.LXIII. cartes e an una pertida  25 ll. 

Ítem, auem rebut per en Bernat Saserra, ciutedan 
de Malorques, són per lo .VIè. del vin de la parròquia 
de Sineu que comprà en l’any MCCCLXX dos, con 
apar en son comta, en lo demunt dit libra, en .LXIIII. 
cartes e an .III. pertides  33 ll. 
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Ítem, auem rebut per en Peró Climent, de Sóler, són 
per lo .VIè. del uin de la dita parròquia que comprà en 
l’any .MCCCLXXII.; con apar en son comta, el sagon 
libra de uendes que·n Pere Fuster mena, en .LXVIII. 
cartes e an .IIII. pertides, qui muntan  36 ll. 

Ítem, auem rebut per en Pere Ffaxat, d’Alaró, són 
per lo .VIè. del uin de la dita parròquia d’Alaró que 
comprà en l’any .MCCCLXXII.; con apar en son 
comta, en lo damunt dit libre, en .LXVIIII.249 cartes e 
an .II. pertides, qui muntan  29 ll. 3 s.

x Suma  252 ll. 3 s.
121 r. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per n’Anthoni Oler, de la parrò-
quia d’Uyalffàs, són per lo .VIè. del uin d’Inqua de 
l’any .MCCCLXXII.; con apar en són comta, el sagon 
libra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en la pri-
mera plàgina de .LXXI. carta e an .IIII. pertides, qui 
muntan  110 ll. 

Ítem, auem més rebut per lo demunt dit Antho-
ni, són per lo .VIè. del uin de la parròquia d’Inqua 
que comprà en l’any .MCCCLXXII.; con apar en son 
comta en lo demunt dit libra, en la sagona plàgina de 
.LXXI. carta e an .III. pertides, qui muntan  15 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Catlar, de la parrò-
quia de Selua, són per lo .VIè. del uin de la dita par-
ròquia que comprà en l’any .MCCCLXXII.; con apar 
en comta seu, el sagon libra de vendes que·n Pere 
Ffuster mena, en .LXXII. cartes e an .III. pertides, qui 
muntan  68 ll. 

Axí appar e és çert, se-
gons qu·es continuat en 
quascuna de les dites ree-
budes en la present pàgine 
continuades.

Ítem, auem rebut per en Pere Bertran, de la parrò-
quia de Polensa, són per lo .VIè. del uin de la dita par-
ròquia que comprà en l’any .MCCCLXXII.; con apar 
en son comta, en lo demunt dit libra, en .LXXIII. car-
tes e an .IIII. pertides, qui muntan  120 ll. 

249. Amb un signe de º sobreposat.
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Ítem, auem rebut per en Bernat Massanet, de la 
parròquia de Selua, són per la moliga de la parròquia 
de Campos que comprà en l’any .MCCCLXXII.; con 
apar en son comta, el sagon libra de vendes que·n 
Pere Fuster mena, en .LXXVIII. cartes e an una per-
tida  7 ll.

Ítem, auem rebut d’en Guillem Holiuer, de la par-
ròquia de Felanig, són per la moliga de la dita parrò-
quia que comprà en l’any MCCCLXX dos; con apar 
en comta de la dita moliga, en lo demunt dit libre, en 
.LXXIX. cartes e an una pertida  4 ll.

Ítem, auem rebut per en Berthomeu Steua, són per 
la moliga de Sineu de l’any MCCCLXX dos; con apar 
en son comta, el sagon libra de uendes que·n Pere 
Fuster mena, en .LXXXII. cartes e an .III. pertides, 
qui muntan  25 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Holiuer de la parrò-
quia d’En Drag, són per la moliga de la parròquia 
de Pug Punyent que comprà en l’any .MCCCLXXII.; 
con apar en son comta, en lo damunt dit libra, en 
.LXXXV. cartes e an .II. pertides, qui muntan  16 ll. 

x Suma  365 ll.
121 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per n’Ernau Johan, de la parrò-
quia d’Alaró, són per la moliga de la parròquia de 
Santa Maria Des Camí e de Maratxí que comprà 
en l’any MCCCLXX dos; con apar en son comta, el 
sagon libra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en 
.LXXXVIII. cartes e an una pertida  10 ll. 

Ítem, auem rebut per en Jacme Soler de la parròquia 
de Selua, són per la moliga de la parròquia de Robi-
nes que comprà en l’any MCCCLXX dos; con apar en 
son comta, en lo damunt dit libra en .LXXXIX. cartes 
e an .II. pertides, qui muntan  30 ll.

Axí appar, segons qu·és 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgine continuades.

Ítem, auem rebut per en Pere Vicens, de la vila d’In-
qua, són per la moliga de la parròquia que comprà en 
l’any MCCCLXX dos; con apar en son comta, el sa-
gon libra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .XC. 
cartes e an .IIII. pertides, qui muntan  27 ll. 
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Ítem, auem rebut per en Johan de Salent, de la par-
ròquia de Selua, són per la moliga de la dita parrò-
quia que comprà en l’any MCCCLXX dos; con apar 
en son comta, en lo damunt dit libra, en .XC. cartes e 
an .IIII. pertides, qui muntan  33 ll. 

Ítem, auem rebut per en Jacme Jolià, de la parrò-
quia de Polensa, són per la moliga de la parròquia 
d’Alcódia que comprà en l’any MCCCLXXdos; con 
apar en son comta, el sagon libra de vendes que·n 
Pere Fuster mena, en .XCII. cartes e an .V. pertides, 
qui muntan  97 ll. 15 s.

x Suma  197 ll. 15 s.

x  x Suma major que munta per tot assò que·ls dits Cla-
uaris an rebut de diuerses persones qui·n deuien a la 
Uniuersitat per restes de les inposicions e ajudes, axí 
de la Ciutat con de fora, les quals auien comprades 
en l’any .MCCCLXXII.; con apar en .IIII. sumes qui 
són de .CXX. fins en .CXX. carta e an .XXV. pertides, 
qui muntan 

Posam-les en una suma en .CXLVII.

 862 ll. 3 s. 

122 r. .MCCCLXXIIII.

Reebudes qui són fetes en l’any .MCCCLXXIIII. dels compradós de les inpo-
sicions e ajudes, axí de la Ciutat con de les parròquies de fora, les quals foren 
vanudes en l’any .MCCCLXXIII., e per los delmes del bestiar del dit any

Primerament, auem rebut per en Ffrancesch Refal, 
de la parròquia de Luch Major, són per lo delma del 
bestiar de la dita parròquia de l’any .MCCCLXXIII.;  
con apar en son comta, el sagon libra de vendes 
que·n Pere Fuster mena, en .XCV. cartes e an .II. par-
tides, qui muntan  47 ll. 6 s. 8

 Ítem, auem rebut per en Jacme Bonet, de la par-
ròquia de Luch Major, són per la inposició e ajuda 
de la carn de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .XCVI. cartes e an .VII. partides, 
qui muntan  132 ll.
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Axí appar, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
página continuades. 

.

Ítem, auem rebut per en Jacme Bonet, de la par-
ròquia de Luch Major, són per lo .VIè. del uin de la 
dita parròquia que comprà en l’any de .MCCCLXX 
III.; con apar en son comta, el sagon libra de vendes 
que·n Pere Ffuster mena, en .XCVI. cartes e an .V. 
partides, qui muntan  74 ll. 

Ítem, auem rebut per en Ramon Fuya, de la par-
ròquia de Luch Major, són per la moliga de la dita 
parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con 
apar en son comta, en lo demunt dit libra, en .XCVII. 
cartes e an .VIIII. partides, qui muntan  238 ll. 

Ítem, auem rebut per en Bernat Mertorell, de la 
parròquia de Luch Major, són per lo delma del bes-
tiar de la parròquia de Campos que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .XCVII. 
cartes e an .II. partides, qui muntan  11 ll. 

x Suma  502 ll. 6 s. 8
122 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per en Ramon Serdà, de la par-
ròquia de Campos, són per la inposició e ajuda de 
la carn de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .XCVIII. 
cartes e an .XI. partides, qui muntan  62 ll. 10 s. 

Ítem, auem rebut per n’Ernau Gibert, de la par-
ròquia de Campos, són per lo .VIè. del uin de la 
dita parròquia e de Sentanyí que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .XCVIII. [cartes] e an .VI. parti-
des, qui muntan  14 ll. 12 s. 8

Ítem, auem rebut d’en Johan Riera, ffill d’en Jacme 
Riera, de la parròquia de Porreres, són per la moli-
ga de la parròquia de Campos que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .XCVIIII. 
cartes e an .VI. partides, qui muntan  73 ll.

Axí appar, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina continuades.

Ítem, auem rebut per en Guillem Dorqua e Pere 
Fferrer, de la parròquia de Robines, per lo delma del 
bestiar de la parròquia de Sentanyí que compraren 
en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo 
demunt dit libra, en .XCVIIII. cartes e an una partida  14 ll. 
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Ítem, auem rebut per en Roman Albert e Guillem 
Bramona, de la parròquia de Sentanyí, són per la 
inposició e ajuda de la carn de la dita parròquia que 
compraran en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en 
comta de la dita parròquia, el sagon libra de uendes 
que·n Pere Fuster mena, en .C. cartes e an .III. parti-
des, qui muntan  32 ll. 

Ítem, auem rebut per en Guillemó Vicens, de la 
parròquia de Sentanyí, són per la moliga de la di- 
ta parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; 
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CI. carta e an .V. partides, qui muntan  76 ll. 19 s. 4

Ítem, auem rebut per n’Anthoni Fferrer, de la par-
ròquia de Felanig, per lo delma del bestiar de la dita 
parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con 
apar en son comta, el sagon libra de uendes que·n 
Pere Fuster mena, en .CI. carta e an una partida  7 ll. 

Ítem, auem rebut per en Berthomeu Sabet, de la 
parròquia de Felanig, per la inposició e ajuda de 
la carn de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CII. cartes e an .IIII. partides, qui 
muntan  78 ll.

x Suma  358 ll. 2 s. 
123 r. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per en Guillem Holiuer, Bertho-
meu Valens e Bernat Janer, de la parròquia de Fela-
nig, són per lo .VIè. del uin de la dita parròquia que 
compraran en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en lur 
comta, el sagon libra de vendes que·n Pere Ffuster 
mena, en .CII. [cartes]e an .XI. partides, qui muntan  105 ll. 

Ítem, auem rebut per en Galseran Saserra, ciute-
dan, són per la moliga de Ffelanig que comprà en 
l’any .MCCCLXXIII.; con apar en comta de la dita 
moliga, en lo demunt dit libra, en .CIII. cartes e an 
.V. partides, qui muntan  133 ll. 

Ítem, auem rebut per n’Anthoni Fferrer, de la 
parròquia de Felanig, són per lo delma del bestiar 
de la parròquia de Menacor que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CIII. 
cartes e an una partida   28 ll.
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Ítem, auem rebut per en Nicolau Ffaliu e Bertho-
meu Sansaloni, de la parròquia de Menacor, són per 
la inposició e ajuda de la carn de la dita parròquia 
que compraran en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en 
son comta, en lo demunt dit libra, en .CIIII. cartes e 
an .VII. partides, qui muntan  190 ll. 3 s. 1

Axí appar, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina scrites.

Ítem, auem rebut per en Jacme de Seua, notari de 
Menacor, e per n’Anthoni Sanyer, de la parròquia de 
Felanig, són per lo .VIè. del uin de la dita parròquia 
de Menacor que compraran en l’any .MCCCLXXIII.; 
con apar en lur comta, el sagon libra de uendes que·n 
Pere Ffuster mena, en .CIIII. cartes e an .VIIII. par-
tides, qui muntan  179250 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Payarés, de la parrò-
quia d’Artà, per la moliga de la parròquia de Mena-
cor que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en 
son comta, en lo demunt dit libra, en .CV. cartes e an 
.XIII. partides, qui muntan  253 ll. 11 s. 6

Ítem, auem rebut per en Jacme Salort, de la parrò-
quia d’Artà, son per lo delma del bestiar de la dita 
parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con 
apar en són comta, el sagon libra de vendes que·n 
Pere Fuster mena, en .CV. cartes e an una partida  27 ll. 13 s. 4

Ítem, auem rebut per en Johan de Seua, de la par-
ròquia de Menacor, són per la inposició e ajuda de 
la carn de la parròquia d’Artà que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CVII. cartes e an .V. partides, qui 
muntan  73 ll. 

x Suma  989 ll. 7 s. 11 
123 v. .MCCCLXXIIII.251

Ítem, auem rebut per en Johan de Seua, de Mena-
cor, són per lo .VIè. del vin de la parròquia d’Artà 
que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en 
son comta, el sagon libra de uendes que·n Pere Fus-
ter mena, en .CVI. [cartes] e an .IIII. partides, qui 
muntan  60 ll. 

250. Amb un signe de º sobreposat.
251. Sobreposat º.
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Ítem, auem rebut per en Pere Payarés, de la parrò-
quia d’Artà, són per la moliga de la dita parròquia 
que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en 
son comta, en lo demunt dit libra, en .CVII. [cartes] 
e an .IIII. partides, qui muntan  137 ll.

Ítem, auem rebut per en Guillem Guaxat, de la 
parròquia de Muro, són per lo delma del besti-
ar de la parròquia de Petra que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII., con apar en comta seu, el segon 
libra de vendes que·n Pere Fuster mena, en .CVII. 
[cartes] e an una partida  8 ll.

Axí appar, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina scrites.

Ítem, auem rebut per en Johan Riera, menor de 
dies, de la parròquia de Porreres, per la inposició e 
ajuda de la carn de la parròquia de Petra que comprà 
en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en 
lo demunt dit libra, en .CVIII. cartes e an .V. parti-
des, qui muntan  42 ll. 8 s. 4

Ítem, auem rebut per en Johan Riera, ffill de n’An-
thoni Riera, de Porreres, per lo .VIè. del uin de la 
parròquia de Petra que comprà en l’any .MCCCLXX 
III.; con apar en son comta, el sagon libra de vendes 
que·n Pere Ffuster mena, en .CVIII. cartes e an .V. 
partides, qui muntan  8 ll. 6 s. 8

Ítem, auem rebut per en Johan Riera, ffill de n’An-
thoni Riera, de Porreres, per la moliga de la parrò-
quia de Petra que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; 
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CIX. carta e an .VI. partides, qui muntan  9 ll. 6 s. 8

Ítem, auem rebut per en Guillem Guaxat e Be-
renguer Riusech, de la parròquia de Muro, són 
per lo delma del bestiar de la dita parròquia e de 
Santa Margalida de Muro que compraran en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CIX. 
cartes e an una partida  13 ll. 13 s. 4
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Ítem, auem rebut per en Matheu Ffabregat, de la 
parròquia de Muro, són per la inposició e ajuda de 
la carn de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en comta seu, en lo de-
munt dit libra, en .CX. cartes e an .XI. partides, qui 
muntan  131 ll. 

x Suma  559 ll. 15 s.
124 r.252 .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per en Berenguer Riusech, de la 
parròquia de Muro, són per lo .VIè. del uin de la dita 
parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con 
apar en son comta, el sagon libra de uendes que·n 
Pere Fuster mena, en .CX. cartes e an .XX. partides, 
qui muntan  166 ll. 

Ítem, auem rebut per en Johan Holiuer e Jacme 
Molet, de la parròquia de Muro, són per la mo-
liga de la dita parròquia que compra[ren] en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en comta de la dita moliga 
en lo demunt dit libra, en .CXI. cartes e an .X. parti-
des, qui muntan  140 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Sagarriga e Jacme 
Mas, de la parròquia de Muro, són per la inposició 
e ajuda de la carn de la parròquia de Santa Margari-
da de Muro que compraran en l’any .MCCCLXXIII.; 
con apar en lur comta, el segon libra de uendes que·n 
Pere Ffuster mena, en .CXI. cartes e an .V. partides, 
qui muntan  41 ll.

Axí appar, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina scrites.

Ítem, auem rebut per en Jacme Molet, de la par-
ròquia de Muro, són per la moliga de la parròquia 
de Santa Margarida de Muro que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CXII. cartes e an .V. partides, qui 
muntan  16 ll. 13 s. 4

Ítem, auem rebut per n’Andreu Gual, de la par-
ròquia de Muro, són per la moliga de la parròquia 
de Santa Margarida de Muro que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CXII. 
cartes e an .VIII. partides, qui muntan  56 ll.

252. Amb un signe de º sobreposat.
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Ítem, auem rebut per n’Andreu Thomàs, de la par-
ròquia de Sineu, són per lo delma del bestiar de la 
dita parròquia e de Sent Johan de Sineu que comprà 
en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en 
lo demunt dit libra, en .CXIII. cartes e an una partida  7 ll. 13 s. 4

Ítem, auem rebut per en Bernat Jordà, de la par-
ròquia de Sineu, són per la inposició e ajuda de 
la carn de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon 
libra de uendes que·n Pere Fuster mena, en .CXIII. 
carta e an .X. partides, qui muntan  189 ll. 18 s. 10

Ítem, auem rebut per en Gillem Lopo, de la par-
ròquia de Sineu, són per lo .VIè. del uin de la dita 
parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; 
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en  
.CXIIII. cartes e an .XIIII. partides, qui muntan  244 ll.

x Suma  860 ll. 5 s. 6
124 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per en Pere Dols, ciutedan de 
Malorques, són per la moliga de la parròquia de Si-
neu que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar 
en son comta, el sagon libra de vendes que·n Pere 
Fuster mena, en .CXIIII. cartes e an .XI. partides, qui 
muntan  190 ll.

Ítem, auem rebut per en Berenguer Rog, de la par-
ròquia de Sent Johan de Sineu, són per la inposició e 
ajuda de la carn de la dita parròquia que comprà en 
l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo 
demunt dit libra, en .CXV. cartes e an .III. partides, 
qui muntan  21 ll.

Ítem, auem rebut per en Berthomeu Steua, de la 
parròquia de Sineu, són per lo .VIè. del uin de la par-
ròquia de Sent Johan de Sineu que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de uendes que·n Pere Fuster mena, en.CXV. car-
tes e an .II. partides, qui muntan  14 ll. 
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Axí appar, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina scrites.

Ítem, auem rebut de n’Anthoni Fferrer, de la par-
ròquia de Felanig, són per la moliga de la parrò-
quia de Sent Johan de Sineu que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CXVI. cartes e an .VI. partides, 
qui muntan  68 ll. 

Ítem, auem rebut per n’Anthoni Roceyl, de la par-
ròquia de Muntuhiri, per lo delma del bestiar de la 
dita parròquia e de Castalig que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CXVI. 
cartes e an .III. partides, qui muntan  6 ll. 13 s. 4

Ítem, auem rebut per en Jacme Vigner, de la par-
ròquia de Muntuhiri, són per la inposició e ajuda 
de la carn de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CXVII. cartes e an .VI. partides, 
qui muntan  51 ll. 

Ítem, auem rebut per en Domingo Ropià, de la par-
ròquia de Muntuhiri, e Guillem Sunyer, Jolià Riera e 
Johan Riera, de la parròquia de Porreres, per lo .VIè. 
del uin de la parròquia de Muntuhiri que comprà 
en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en lur comta, el 
sagon libra de vendes que·n Pere Fuster mena, en 
.CXVII. cartes e an .VIII. partides, qui muntan  69253 ll. 10 s.

Ítem, auem rebut per en Johan Riera, fill d’en Jac-
me Riera, e Andreu Mora, de la parròquia de Porre-
res, per la moliga de la parròquia de Muntuhiri que 
compraran en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en lur 
comta, en lo demunt dit libra, en .CXVIII. [cartes] e 
an .X. partides, qui muntan  84 ll. 15 s.

x Suma  504 ll. 18 s. 4
125 r. .MCCCLXXIIII.254

Ítem, auem rebut255 d’en Jacme Morages, de la 
parròquia de Castalig, són per la inposició e ajuda 
de la carn de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CXVIII. 
cartes e an .III. partides, qui muntan  25 ll. 10 s.

253. Amb un signe de º sobreposat.
254. Amb un signe de º sobreposat.
255. Interlineat, damunt pegat, ratllat.
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Ítem, auem rebut per en Bernat Thomàs, ciutedan 
de Malorques, són per lo .VIè. del uin de la parròquia 
de Castalig que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con 
apar en son comta, en lo demunt dit libra, en .CXIX. 
cartes e an .IIII. partides, qui muntan  42 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Huguet, de la parrò-
quia de Castalig, són per la moliga de la dita parrò-
quia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar 
en son comta, el segon libra de vendes que·n Pere 
Ffuster mena, en .CXIX. cartes e an .XIIII. partides, 
qui muntan  83 ll. 

Ítem, auem rebut per n’Anthoni Litera, de la parrò-
quia de Porreres, per lo delma del bestiar de la dita 
parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con 
apar en son comta, en lo demunt dit libra, en .CXX. 
cartes e an una partida  5 ll. 10 s

Axí appar, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina scrites.

Ítem, auem rebut per en Johan de Seua, de la par-
ròquia de Menacor, són per la inposició e ajuda de la 
carn de la parròquia de Porreres que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CXX. 
cartes e an .VIIII.256 partides, qui muntan  99 ll.

Ítem, auem rebut per n’Andreu Mora e Bernat Fi-
guera, de la parròquia de Porreres, són per lo .VIè. 
del uin de la dita parròquia que compraran en l’any 
de .MCCCLXXIII.; con apar en lur comta, en lo de-
munt dit libra, en .CXXI. carta e an .X. partides, qui 
muntan  125 ll.

Ítem, auem rebut per n’Andreu Mera, de la parrò-
quia de Porreres, són per la moliga de la dita par- 
ròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con 
apar en son comta, el sagon libra de vendes que·n 
Pere Ffuster mena, en .CXXI. carta e an .VIIII. par-
tides, qui muntan  144257 ll. 5 s.

256. Amb un signe de º sobreposat.
257. Signe sobreposat º.
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Ítem, auem rebut per en Pere Dauich, Pere Holi-
uer, Pere Jouer e Guillem Banet, de la parròquia d’En 
Drag, són per lo delma del bestiar de les perròquies 
d’En Drag, de Pugpunyent e de Caluià que compra-
ran en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en lur comta, 
en lo demunt dit libra, en .CXXII. cartes e an .II. par-
tides, qui muntan  7 ll. 

x Suma  531 ll. 5 s.
125 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per en Guillem Banet, de la par-
ròquia d’En Drag, són per la inposició e ajuda de 
la carn de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de uendes que·n Pere Ffuster mena, en .CXXII. 
cartes e an .VI. partides, qui muntan  44 ll. 

Ítem, auem rebut per en Nadal d’Ordines, ciutedan 
de Malorques, són per lo .VIe. del uin de les perrò-
quies d’En Drag e Pugpunyent e Caluià que comprà 
en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en 
lo demunt dit libra, en .CXXIII. cartes e an .X. par-
tides, qui muntan  241 ll.

Ítem, auem rebut per en Nadal d’Ordines, ciute-
dan, són per la moliga de la parròquia d’En Drag 
que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en 
son comta, el sagon libra de vendes que·n Pere Ffus-
ter mena, en .CXXIII. cartes e an .V. partides, qui  
muntan  55 ll. 

Axí appar, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina scrites.

Ítem, auem rebut per en Ffrancesch Tauler, de la 
parròquia de Caluià, són per la inposició e ajuda 
de la carn de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CXXIIII. cartes e an .II. partides, 
qui muntan  5 ll. 

Ítem, auem rebut per en Nadal d’Ordines, ciute-
dan de Malorques, són per la moliga de la parròquia 
de Caluià que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con 
apar en son comta, el sagon libra de vendes que·n 
Pere Fuster mena, en .CXXIIII. cartes e an .III. par-
tides, qui muntan  11 ll.
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Ítem, auem rebut per en Pere Benuengut, ciutedan 
de Malorques, són per la inposició e ajuda de la carn 
de Pug Punyent que comprà en l’any .MCCCLXXIII.;  
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CXXIIII. cartes e an una partida  10 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Benuengut, ciutedan 
de Malorques, són per la moliga de Pug Punyent que 
comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son 
comta, en lo demunt dit libra, en .CXXIIII. cartes e 
an .V. partides, qui muntan  26 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Benuengut, ciutedan, 
són per lo delma del bestiar d’Es Porles que com-
prà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, 
el sagon libra de vendes en .CXXV. cartes e an una 
partida  10 ll.

x Suma  402 ll.
126 r. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per en Pere Benuengut, ciute-
dan de Malorques, són per la inposició e ajuda de la 
carn de la parròquia d’Es Porles que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CXXV. 
cartes e an una partida  20 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Beuengut, ciutedan 
de Malorques, són per lo .VIè. del uin de la parrò-
quia d’Es Porles que comprà en l’any .MCCCLXX 
III.; con apar en son comta, en lo demunt dit libra, 
en .CXXVI. cartes e an .V. partides, qui muntan  81 ll. 10 s.

Ítem, auem rebut per en Pere Matheu, ciutedan 
de Malorques, mazurador d’oli, són per la moli-
ga de la parròquia d’Es Porles que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en sagon li-
bra de uendes que·n Pere Ffuster mena, en .CXXVI. 
cartes e an .VII. partides, qui muntan  51 ll.

Axí appar, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgine scrites.

Ítem, auem rebut d’en Pere Bertran, de la parròquia 
de Vayl de Mussa, són per lo delma del bestiar de la 
dita parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; 
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CXXVII. cartes e an una partida  4 ll. 6 s. 8
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Ítem, auem rebut per en Nadal d’Ordines, ciute-
dan, són per la inposició e ajuda de la carn de Vayl 
de Mussa, con apar en son comta, el sagon libra de 
vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CXXVII. carta 
e an .IIII. partides, qui muntan  15 ll. 

Ítem, auem rebut per en Johan Bona Ventura, 
de la parròquia de Vayl de Mussa, són per lo .VIè. 
del uin de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CXXVIII. cartes e an .VII. parti-
des, qui muntan  125 ll.

Ítem, auem rebut per en Johan Bona Ventura, de 
la parròquia de Vayl de Mussa, són per la moliga  
de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de uendes que·n Pere Ffuster mena, en .CXXVIII. 
cartes e an .VII. partides, qui muntan  75 ll.

Ítem, auem rebut per en Berthomeu Prats, de la 
parròquia de Sóles, són per la inposició e ajuda de la 
carn de la dita parròquia e d’Es Corqua que comprà 
en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en 
lo demunt dit libra, en .CXXIX. cartes e an .III. par-
tides, qui muntan  135 ll.

x Suma  506 ll. 16 s. 8
126 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per en Guillem Camós e Ber-
thomeu Ginesta, de la parròquia de Sóler, són per 
lo .VIè. del uin de la dita parròquia e d’Es Corqua 
que compraran en l’any .MCCCLXXIII.; con apar 
en son comta, el sagon libra de vendes que·n Pere 
Ffuster mena, en .CXXX. cartes e an .VIII. partides, 
qui muntan  120 ll.

Ítem, auem rebut per en Ffrancesch Vanrell, de 
la parròquia de Sóler, són per la moliga de la dita 
parròquia e d’Es Corqua que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CXXX. cartes e an .X. partides, 
qui muntan  224 ll.



428 El “Llibre de dades e de rebudes”

Ítem, auem rebut per en Pere Juyol, ciutedan de Ma-
lorques, són per lo delma del bestiar de la parròquia 
de Bunyola que comprà en l’any .MCCCLXXIII.;  
con apar en son comta, el sagon libra de uendes 
que·n Pere Ffuster mena, en .CXXXI. carta e an una 
partida  4 ll. 10 s.

Ítem, auem rebut per en Pere Tihà, de la parròquia 
de Bunyola, són per la inposició e ajuda de la carn de la 
dita parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.;  
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CXXXI. carta e an .III. partides, qui muntan  30 ll.

Axí appar, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgine scrites.

Ítem, auem rebut per en Matheu Huguet e Fran-
cesch Alzina, de la parròquia de Bunyola, són per lo 
.VIè. del uin de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en lur comta, el sagon li-
bra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CXXXII. 
carta e an .V. partides, qui muntan  25 ll. 

Ítem, auem rebut per en Ffrancesch Altzina, de la 
parròquia de Bunyola, són per la moliga de la dita 
parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; 
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CXXXII. carta e an .V. partides, qui muntan  60 ll.

Ítem, auem rebut per en Guillem Guayta, de la par-
ròquia d’Alaró, són per lo delma del bestiar de la dita 
parròquia; con apar en son comta, en sagon libra de 
uendes que·n Pere Ffuster mena, en .CXXXIII. carta 
e an una partida  7 ll.

Ítem, auem rebut per en Dorqua, de la parròquia 
d’Alaró, són per la inposició e ajuda de la carn de la 
dita parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; 
con apar en són comta, en lo demunt dit libra, en 
.CXXXIII. cartes e an .IIII. partides, qui muntan  32 ll.

x Suma  502 ll. 10 s.
127 r. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per en Ffaliu Morages, Guillem 
Guayta e Guillem Dorqua, de la parròquia d’Alaró, 
per lo .VIè. del uin de la dita parròquia que compra-
ran en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en lur comta, 
el sagon libra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en 
.CXXXIIII. cartes e an .VIII. partides, qui muntan  111 ll. 10 s.
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Ítem, auem rebut per en Guillem Dorqua, de la 
parròquia d’Alaró, per la moliga de la dita parrò-
quia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar 
en son comta, en lo demunt dit libra, en .CXXXIIII. 
cartes e an .X. partides, qui muntan  100 ll.

Ítem, auem rebut per en Guillem Guayta, de la par-
ròquia d’Alaró, per lo delma del bestiar de la parrò-
quia de Santa Maria Des Camí que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de uendes que·n Pere Ffuster mena, en .CXXXV. 
cartes e an una partida, qui muntan  4 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Cahua, de la parrò-
quia de Santa Maria Des Camí, per la inposició e 
ajuda de la carn de la dita parròquia que comprà en 
l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo 
demunt dit libra, en .CXXXV. cartes e an .III. parti-
des, qui muntan  12 ll. 10 s.

Axí appar, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina scrites.

Ítem, auem rebut per en Jacme Mesqueró, ciutedan 
de Malorques, són per lo .VIè. del uin de la parròquia 
de Santa Maria Des Camí e de Maratxí que comprà 
en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el 
sagon libra de uendes que·n Pere Ffuster mena, en 
.CXXXVI. cartes e an .III. partides, qui muntan  20 ll. 

Ítem, auem rebut per n’Ernau Johan, de la parrò-
quia d’Alaró, són per la moliga de la parròquia de 
Santa Maria Des Camí e de Maratxí que comprà en 
l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo 
demunt dit libra, en .CXXXVI. [cartes] e an .IIII. 
partides, qui muntan  53 ll. 6 s. 8

Ítem, auem rebut per en Guillem Dorqua, de la 
parròquia de Robines, e per en Guillem Roger, de  
la parròquia de Santa Maria Des Camí, són per lo del-
ma del bestiar de la parròquia de Sancelles que com-
praran en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en lur com-
ta, el sagon libra de uendes que·n Pere Fuster mena, 
en .CXXXVII. cartes e an .II. partides, qui muntan  6 ll. 13 s. 4
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Ítem, auem rebut per en Jacme Busquet de Roberts, 
major de dies, de la parròquia de Sancelles, són per 
la inposició de la carn de la dita parròquia que com-
prà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, 
en lo demunt dit libra, en .CXXXVII. cartes e an .III. 
partides, qui muntan  10 ll.

x Suma  318 ll.
127 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per en Pere Fferrer, de la par-
ròquia de Robines, són per lo .VIè. del uin de la  
parròquia de Sancelles que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sa-
gon libra de uendes que·n Pere Ffuster mena, en 
.CXXXVIII. cartes e an .VI. partides, qui muntan  33 ll. 5 s.

Ítem, auem rebut per en Berenguer Far, de la par-
ròquia de Robines, són per la moliga de la parròquia 
de Sancelles que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; 
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CXXXVIII. cartes e an .V. partides, qui muntan  130 ll. 

Ítem, auem rebut per en Pere Tarrassa, de la parrò-
quia de Robines, són per lo delma del bestiar de la 
dita parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.;  
con apar en son comta, el sagon libra de uendes 
que·n Pere Fuster mena, en .CXXXIX. cartes e an 
una partida  4 ll. 

Ítem, auem rebut per en Pere Lorens, Pere de Bas, 
Guillem Ramis, Berenguer Far, de la parròquia de 
Robines, són per la inposició e ajuda de la carn de la 
dita parròquia que compraran en l’any .MCCCLXX 
III.; con apar en lur comta, en lo demunt dit libra, en 
.CXXXIX. cartes e an .VIIII. partides, qui muntan  136 ll. 

Axí appar, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina scrites.

Ítem, auem rebut per en Bernat Matheu, de la par-
ròquia de Robines, són per lo .VIè. del uin de la dita 
parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con 
apar en son comta, el sagon libra de uendes que·n 
Pere Ffuster mena, en .CXL. cartes e an .XV. parti-
des, qui muntan  275 ll. 5 s.

Ítem, auem rebut per en Pere Lorens, fill d’en Pere 
Lorens, de la parròquia de Robines, per la moliga de la 
dita parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.;  
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CXL. cartes e an .VII. partides, qui muntan  160 ll. 
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Ítem, auem rebut per en Bernat Juyol, de la par-
ròquia de Selua, e d’en Guillem Blanch, de la par-
ròquia de Sóler, són per lo delma del bestiar de les 
perròquies d’Inqua e d’Es Corqua que compraran 
en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en lur comta, el 
sagon libra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en 
cartes .CXLI. e an .II. partides, qui muntan  10 ll. 13 s. 4

Ítem, auem rebut per en Ffrancesch Domingo e 
Martí Fferrer, de la uila d’Inqua, són per la inposició 
de la dita vila que compraran en l’any .MCCCLXX 
III.; con apar en son comta, en lo demunt dit libra, 
en .CXLI. carta e an .V. partides, qui muntan  200 ll. 

x Suma  949 ll. 3258 s. 4
128 r. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per en Ffrancesch Domingo, de 
la parròquia d’Inqua, són per la ajuda de les carns  
de la dita parròquia que comprà en l’any .MCCCLXX 
III.; con apar en son comta, el sagon libra de uen-
des que·n Pere Ffuster mena, en .CXLII. cartes e an 
.VIII. partides, qui muntan  360 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Dols e Jacme Bru, 
ciutedans, són per lo .VIè. del uin de la parròquia 
d’Inqua que compraran en l’any .MCCCLXXIII.; con 
apar en lur comta, en lo demunt dit libra, en .CXLII. 
carta e an .XX. partides, qui muntan  500 ll. 5 s. 6

Ítem, auem rebut per en Berthomeu Castell, de la 
parròquia de Polensa, són per la moliga de la parrò-
quia d’Inqua que comprà en l’any .MCCCLXXIII.;  
con apar en son comta, el sagon libra de vendes 
que·n Pere Fuster mena, en .CXLIII. cartes e an .XV. 
partides, qui muntan  394 ll. 5 s.

Ítem, auem rebut per en Johan de Salent, de la 
parròquia de Selua, són per la inposició e ajuda de 
la carn de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CXLIIII. cartes e an .VIIII. parti-
des, qui muntan  59 ll. 10 s.

258. Amb un signe de º sobreposat.
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Axí appar, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina scrites.

 Ítem, auem rebut per en Bernat Matheu, de la 
parròquia de Robines, són per lo .VIè. del vin de la 
parròquia de Selua que comprà en l’any .MCCCLXX 
III.; con apar en son comta, el sagon libra de ven-
des que·n Pere Ffuster mena, en .CXLIIII. cartes e an 
.VI. partides, qui muntan  140 ll.

Ítem, auem rebut per en Miquel Cardell, de la par-
ròquia de Selua, són per la moliga de la dita parrò-
quia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar 
en son comta, en lo demunt dit libra, en .CXLV. carta 
e an .VI. partides, qui muntan  84 ll. 

Ítem, auem rebut per en Berenguer Castelà, d’Uyal-
fàs, són per lo delma del bestiar de la dita parròquia 
e de Campanet que comprà en l’any .MCCCLXXIII.;  
con apar en son comta, el sagon libra de vendes 
que·n Pere Ffuster mena, en .CXLV. cartes e an .II. 
partides, qui muntan  18 ll. 

Ítem, auem rebut per en Pere Saguí, de la parròquia 
d’Uyalfàs, són per la inposició e ajuda de la carn de la 
dita parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.;  
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CXLVI. carta e an .VIIII. partides, qui muntan  58 ll. 10 s.

x Suma  1.614 ll. 10 s. 6
128 v. .MCCCLXXIIII.259

Ítem, auem rebut per en Bernat Saguí e Berenguer 
Castelà, de la parròquia de Huyalfàs, són per lo .VIè. 
del uin de la dita parròquia que compraran en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en comta del dit .VIè., el 
sagon libra de vendes, en .CXLVI. cartes e an .III. 
partides, qui muntan  19 ll. 

Ítem, auem rebut per en Pere Saguí, de la parròquia 
d’Uyalfàs, són per la moliga de la dita parròquia que 
comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son 
comta, en lo demunt dit libra, en .CXLVII. cartes e 
an .V. partides, qui muntan  103 ll. 

259. Amb un signe de º sobreposat.
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Ítem, auem rebut per en Pere Blanch, de la parrò-
quia de Muro, e per en Pere Cabanelles, fill d’en Be-
renguer Cabanelles, de la parròquia de Polensa, són 
per lo delma del bestiar de la dita parròquia de Po-
lensa que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar 
en lur comtes, el sagon libra de uendes que·n Pere 
Fuster mena, en .CXLVII. cartes e an .II. partides, 
qui muntan  15 ll. 6 s. 8

Axí appar e és uer, segons 
que·s continuat en quas-
cuna de les reebudes en 
la present pàgina scrites.

Ítem, auem rebut per en Bernat Deus Lofeu, de la 
parròquia de Polensa, són per la inposició e ajuda 
de la carn de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CXLVIII. cartes e an .VIII. parti-
des, qui muntan  205 ll. 

Ítem, auem rebut per en Guillem Mescord e Bernat 
Deus Lofeu, de la parròquia de Polensa, són per lo 
.VIè. del uin de la dita parròquia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en lur comta, el sagon li-
bra de uendes que·n Pere Fuster mena, en .CXLVIII. 
cartes e an .XI. partides, qui muntan  218 ll. 5 s. 

Ítem, auem rebut per en Guillem Mescord e Ber-
nat Deus Lofeu, de la parròquia de Polensa, són per 
la moliga de la dita parròquia que compra[ren] en 
l’any .MCCCLXXIII.; con apar en comta lur, en lo 
demunt dit libra, en .CXLIX. cartes e an .VIIII. par-
tides, qui muntan  262 ll. 

Ítem, auem rebut per en Berthomeu Torner, de la 
parròquia d’Alcódia, són per lo delma del bestiar de 
la dita parròquia que comprà en l’any .MCCCLXX 
III.; con apar en son comta, el sagon libra de vendes 
que·n Pere Fuster mena, en .CXLIX. cartes e an una 
partida, qui muntan  7 ll. 

Ítem, auem rebut per en Pere Sans e Anthoni Mer-
sal, de la parròquia d’Alcódia, són per la inposició e 
ajuda de la carn de la dita parròquia que compraran 
en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en lur comta, en lo 
demunt dit libra, en .CL. cartes e an .VIII. partides, 
qui muntan  201 ll. 

x Suma  1.030 ll. 11 s. 8
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129 r. .MCCCLXXIIII.
Ítem, auem rebut per en Jacme de Moror, de la par-

ròquia d’Alcódia, són per lo .VIè. del uin de la dita 
parròquia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con 
apar en son comta, el sagon libra de vendes que·n 
Pere Ffuster mena, en .CL. cartes e an .VI. partides, 
qui muntan  298 ll. 10 s.

Ítem, auem rebut per en Bernat Barber, de la par-
ròquia d’Alcódia, són per la moliga de la dita parrò-
quia que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar 
en son comta, en lo demunt dit libra, en .CLI. carta e 
an .VIII. partides, qui muntan  238 ll. 10 s.

Axí appar e es uer, se-
gons que·s continuat en 
quascuna de les reebudes 
en la present pàgina scri-
tes.

Ítem, auem rebut per en Roman Albert, de la par-
ròquia de Sentanyí, són per lo delma del bestiar  
dels ciutedans e de Maratxí que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CLI. car-
tes e an .II. partides, qui muntan  42 ll. 

Ítem, auem rebut per en Pere Dols e Jacme Bru, 
ciutedans de Malorques, són per lo .VIè. del uin 
de la parròquia d’Inqua que compraran en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en lur comta, en lo de-
munt dit libra, en .CLII. cartes e an .VII. partides, 
qui muntan  272 ll. 

x Suma  851 ll. 

x  x Suma maior que munta per tot assò que·ls dits Cla-
uaris han rebut de diuerses persones qui·u deui-
en a la Uniuersitat per los delmes del bestiar, per 
les inposicions e ajudes de la carn, per lo .VIè. del 
uin e per la moliga de totes les perròquies en l’any 
.MCCCLXXIII.; com apar en .XV. sumes qui són de 
.CXXII. fins en .CXXIX. cartes e an .CXXIII. parti-
des, qui muntan 

Posam-les en una suma en .CXLVII.  10.480 ll. 12 s. 7
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129 v. .MCCCLXXIIII.

Reebudes fetes de les inposicions e ajudes de la Ciutat, les quals foren vanu-
des en l’any .MCCCLXXIII.

Primerament, auem rebut per en Jacme Bru, Pere 
Bizanya, Barthomeu Holiuer e Matheu Ragerau, 
són per l’aygua dels dimarts que compraran en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en lur comta, el sagon li-
bra de uendes que·n Pere Fuster mena, en .CLII. car-
tes e an .IIII. partides, qui muntan  78 ll. 10 s.

Ítem, auem rebut per en Martí Jolià, són per la 
inposició de peyaria e dels ancants que comprà en 
l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo 
demunt dit libra, en .CLV. cartes e an .VII. partides, 
qui muntan  131 ll. 10 s.

Ítem, auem rebut per en Bernat Figuerola e Jacme 
Vaylbona, taxidor, són per la inposició de la filassa 
que comprà en l’any de .MCCCLXXIII.; con apar 
en lur comta, el sagon libra de uendes que·n Pere 
Ffuster mena, en .CLV. cartes e an .V. partides, qui 
muntan  81 ll. 5 s.

Axí apar e és uer, segons 
que·s continuat en quas-
cuna de les reebudes en la 
present pàgine scrites.

Ítem, auem rebut per en Martí Samar, són per 
la inposició de la ffusta que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra en .CLVI. cartes e an .V. partides, qui 
muntan  40 ll. 

Ítem, auem rebut per en Bernat Thomàs, són per la 
inposició del pex que comprà en l’any .MCCCLXXIII.;  
con apar en son comta, el sagon libra de uendes 
que·n Pere Ffuster mena, en .CLVI. cartes e an .VI. 
partides, qui muntan  90 ll. 

Ítem, auem rebut per en Gabriel Casals e Guillem 
Franch, sebaters, són260 per la inposició del cuiram 
adobat que compraran en l’any .MCCCLXXIII.; con 
apar en lur comta, en lo demunt dit libra, en .CLVII. 
cartes e an .VII. partides, qui muntan  83 ll.

260. Repeteix a continuació son.
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Ítem, auem rebut per en Martí Jolià, són per 
la inposició del lin e estopa que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CLVII. cartes e an .VI. partides, 
qui muntan  81 ll. 5 s.

x Suma  585 ll. 10 s.
130 r. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per n’Ernau d’Oliues, són 
per la inposició de la graxa que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de uendes que·n Pere Ffuster mena, en .CLVIII. 
cartes e an .VII. partides, qui muntan  36 ll. 

Ítem, auem rebut per en Ffrancesch de Bonaster, 
són per la inposició del spart e palma que comprà en 
l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo 
demunt dit libra, en .CLVIII. cartes e an .VII. parti-
des, qui muntan  48 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Gerau, són per la 
inposició de l’hor e argent e perles que comprà en 
l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sa-
gon libra de vendes, en .CLVIIII. cartes e an .VIIII.261 
partides, qui muntan  28 ll. 10 s.

Ítem, auem rebut per en Pons Cuzell, són per 
la inposició del bestiar de l’any .MCCCLXXIII.; 
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CLVIIII. cartes e an .V. partides, qui muntan  41 ll. 

Axí appar e és uer, se-
gons que·s continuat en 
quascuna de les reebudes 
en la present pàgina scri-
tes.

Ítem, auem rebut per en Pere Juyol, són per la 
inposició de fruyte seque que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CLX. 
carta e an .VI. partides, qui muntan  62 ll. 

Ítem, auem rebut per en Ffrancesch Litra, són per 
la inposició del botam e de pera e cals que comprà en 
l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo 
demunt dit libra, en .CLX. cartes e an .VI. partides, 
qui muntan  72 ll. 

261. Amb un signe de º sobreposat.
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Ítem, auem rebut per en Jacme Alaxandri, spa-
ciayre, són per la inposició dels spaciayres que com-
prà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son comta, 
el sagon libra de uendes que·n Pere Fuster mena, en 
.CLXI. carta e an .VI. partides, qui muntan  38 ll. 4 s. 

Ítem, auem rebut per en Jacme Nauara, són per la 
inposició de la seda de la terra que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CLXI. carta e an .VIII. partides, 
qui muntan  49262 ll.

x Suma  374 ll. 14 s. 
130 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per en Johan de Cases, són 
per la inposició del fferra de què comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de uendes que·n Pere Ffuster mena, en .CLXII. 
cartes e an .VII. partides, qui muntan  51 ll. 3 s. 4

Ítem, auem rebut per en Ffrancesch de Bonastre, 
són per la inposició de la axàrcia del cànem de què 
comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son 
comta, en lo demunt dit libra, en .CLXII. cartes e an 
.VIIII. partides, qui muntan  61 ll. 10 s.

Ítem, auem rebut per en Johan Marés e Pere Vayl-
bona, són per la inposició del cuyram palós que 
comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son 
comta, el sagon libra de vendes que·n Pere Ffuster 
mena, en .CLXII. cartes e an .VIIII. partides, qui 
muntan  71 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere de Muntanya, són 
per la inposició de la paliseria que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CLXIII. cartes e an .VI. partides, 
qui muntan  56 ll. 

262. Amb un signe de º sobreposat.
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Axí appar e és uer, se-
gons que·s continuat en 
quascuna de les reebudes 
en la present pàgina scri-
tes.

Ítem, auem rebut per en Pere Mayol, són per la 
inposició de la lana de la terra que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes que·n Pere Fuster mena, en .CLXIIII. 
cartes e an .V. partides, qui muntan  139 ll. 10 s.

Ítem, auem rebut per en Gabriel Agost, són per la 
inposició dels catius de l’any .MCCCLXXIII.; con 
apar en son comta, en lo demunt dit libra, en .CLX 
IIII. cartes e an .VI. partides, qui muntan  516 ll. 

Ítem, auem rebut per en Jacme Mesqueró, són per 
la inposició de l’holi de la terra que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CLXV. 
cartes e an .VIII. partides, qui muntan  274 ll. 13 s. 11

Ítem, auem rebut per en Bernat Galsaran, són per 
la inposició del canemàs de l’any .MCCCLXXIII.; 
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CLXV. cartes e an .V. partides, qui muntan  29263 ll. 

x Suma  1.198 ll. 17 s. 3 
131 r. .MCCCLXXIIII.264

Ítem, auem rebut per en Pere Mayol, són per la 
inposició del blat de la terra que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de uendes que·n Pere Fuster mena, en .CLXVI. 
cartes e an .XII. partides, qui muntan  252 ll. 

Ítem, auem rebut per en Domingo Planes [e] Pere 
Rafal, són per la ajuda de les carns de la Ciutat que 
compraran en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en lur 
comta, en lo demunt dit libra, en .CLXVI. e an .XIII. 
partides, qui muntan  1.883 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Des Pou, són per 
la ajuda del tayl dels draps que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CLXVII. 
cartes e an .XVIII265. partides, qui muntan  2.280 ll. 6 s. 8

263. Amb un signe de º sobreposat.
264. Amb un signe de º sobreposat.
265. Amb un signe de º sobreposat.
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Axí appar e és uer, se-
gons que·s continuat en 
quascuna de les reebudes 
en la present pàgina scri-
tes e continuades.

Ítem, auem rebut per en Tomàs Bendutxo, són per 
la inposició de la mercaderia que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CLXVII. cartes e an .XVI. parti-
des, qui muntan  1.879266 ll. 12 s. 6

Ítem, auem rebut per en Thomàs Bendutxo, són 
per la inposició de les antrades e axides del nauili 
que comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en 
són comta, el sagon libra de uendes que·n Pere Ffus-
ter mena, en .CLXVIII. cartes e an .VIIII. partides, 
qui muntan  548 ll. 4 s.

Ítem, auem rebut per en Gabriel Agost, són per 
lo .VIè. del uin de la Ciutat que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CLXVIII. cartes e an .XII. parti-
des, qui muntan  1.881 ll. 11 s. 2

Ítem, auem rebut per en Gabriel Agost, són per 
la inposició del uin e uinagra que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en carta 
.CLXVIIII. e an .XIIII. partides, qui muntan  339267 ll. 17 s. 8

Ítem, auem rebut per en Pere Sauertés, molner, 
són per la moliga de la Ciutat que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CLXIX. cartes e an .XIIII. parti-
des, qui muntan  2.210 ll.

x Suma  11.274268 ll. 12 s.
131 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per en Pere Sauertés, molner, 
són per la moliga de la Ciutat que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CLXX. 
cartes e an .XVIIII. partides, qui muntan  2.370 ll. 

266. Amb un signe de º sobreposat.
267. Amb un signe de º sobreposat.
268. Amb un signe de º sobreposat.
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Ítem, auem rebut per en Domingo Planes e Pere 
Rafal, són per la ajuda de les carns de la Ciutat que 
compra[ren] en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en 
son comta, en lo demunt dit libra, en .CLXX. cartes 
e an .XXVIII. partides, qui muntan  1.828 ll.

Ítem, auem rebut per en Gabriel Agost, són per 
lo .VIè. del uin de la Ciutat que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes que·n Pere Ffuster mena, en .CLXXI. 
cartes e an .XXII. partides, qui muntan  2.439 ll.

Axí appar e és uer, se-
gons que·s continuat en 
quascuna de les reebudes 
en la present pàgina scri-
tes e continuades.

Ítem, auem rebut per en Gabriel Agost, són per 
la inposició del vin e uinagre que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CLXXII. cartes e an .X. partides, 
qui muntan  239 ll.

Ítem, auem rebut per en Domingo Planes e Pere 
Rafal, són per la ajuda de les carns de la Ciutat que 
comprà en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en son 
comta, el sagon libra de vendes que·n Pere Ffuster 
mena, en .CLXXII. cartes e an .XVIIII. partides, qui 
muntan  833 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Des Pou, són per 
la ajuda del tayl dels draps que comprà en l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CLXXIII. cartes e an una pertida  65 ll. 13 s. 4

x Suma  7.774 ll. 

x  x Suma maior que munta per tot assò qu’els dits Cla-
uaris han rebut de diuerses persones qui·u deuien a 
la Uniuersitat per les inposicions e totes les ajudes 
de la Ciutat, e per l’aygua dels dimarts que auien 
comprada en l’any .MCCCLXXIII.; con apar en .V. 
sumes qui són de .CXXIX. fins en .CXXXI. cartes e 
an .XXXII. partides, qui muntan 

Posam-les en una suma en .CXLVII.  21.207 ll. 13 s. 3



 Edició 441

132 r. .MCCCLXXIIII.

Reebudes que són stades fetes per los Clauaris en l’any MCCCLXX quatre. 
per los compradós de les inposicions e ajudes de la Ciutat e de les parròqui-
es de fora del demunt dit any

Delmes

Primerament, auem rebut per en Pere Blanch, 
de Muro, e Berenguer Cardel, carnisser de la Ciu-
tat, e Merionon Ferra,269 de Porreres, són en paga 
prorata de .CCCIII. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., compraran lo delma del bestiar 
de l’any demunt dit de la parròquia de Luch Major; 
con apar en lur comta, el sagon libra de vendes, en 
.CLXXV. cartes e an .IX. partides, qui muntan  146 ll. s. 6

Axí apar e és uer, segons 
que·s continuat en quas-
cuna de les reebudes en 
la present pàgine scrites e 
continuades.

Ítem, auem rebut per en Jacme Sala, ciutedan, Jac-
me Verdera, Bernat Mertorell, de Luch Major, són en 
paga prorata de .CXXX. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., compraran lo delma del bestiar de 
Campos ha hun any; con apar en lur comta, en lo 
demunt dit libra, en .CLXXVII. cartes e an .VII. per-
tides, qui muntan  77 ll. 16 s. 7

Ítem, auem rebut per en Ffrancesch Rafal, de la 
parròquia de Luch Major, són en paga prorata de 
.CXX. lliures per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII.,  
compraran lo delma del bestiar de la parròquia de 
Sentanyí ha hun any; con apar en son comta, el sa-
gon libra de vendes, en .CLXXIX. cartes e an .II. par-
tides, qui muntan  37 ll. 

Ítem, auem rebut per en Guillem Holiuer, de la 
parròquia de Felanig, són en paga prorata de .XC. 
lliures per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., com-
prà lo delma del bestiar de la dita parròquia ha hun 
any; con apar en son comta, en lo demunt dit libra, 
en .CLXXX. cartes e an .V. partides, qui muntan  59 ll. 10 s.

x Suma  320 ll. 7 s. 2

269. Ferrà, sobreposat, damunt de Po.
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132 v. .MCCCLXXIIII.
Ítem, auem rebut per Anthoni Sunyer, de Felanig, 

són en paga prorata de .CCV. lliures per les quals, en 
l’any .MCCCLXXIIII., comprà lo delma del bestiar 
de la parròquia de Menacor e de Beluer a hun any; 
con apar en son comta, el sagon libra de vendes, en 
.CLXXXII. cartes e an .VI. partides, qui muntan  131 ll. 

Ítem, auem rebut per en Gabriel Romeu, de la par-
ròquia d’Artà, són en paga prorata de .CLXXXI. lliu-
res per les quals, en l’any MCCCLXX quatre, comprà 
lo delma del bestiar de la dita parròquia ha hun any; 
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CLXXXIIII. cartes e an .VI. partides, qui muntan  90 ll. 6 s. 8

Ítem, auem rebut per en Johan Gontard e Peró 
Gontard, de Muro, són en paga prorata de .LXIII. 
lliures per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., com-
praran lo delma del bestiar de la parròquia de Petra 
a hun any; con apar en lur comta, el sagon libra de 
uendes, en .CLXXXVI. carta e an .III. partides, qui 
muntan  42 ll. 

Axí appar e és uer, se-
gons que·s continuat en 
quascuna de les reebudes 
en la present pàgina són 
scrites e continuades.

Ítem, auem rebut d’en Pere Belueny, de Muro, són 
en paga prorata de .XCV. lliures per les quals, en 
l’any .MCCCLXXIIII., comprà lo delma del bestiar 
de les perròquies de Muro e de Santa Mergalida a 
hun any; con apar en son comta, en lo demunt dit 
libra, en .CLXXXVIII. cartes e an .V. partides, qui 
muntan

 61 ll. 14 s.

Ítem, auem rebut per en Matheu Verger, de Sineu, 
són en paga prorata de .XXIX. lliures per les quals, 
en l’any .MCCCLXXIIII., comprà lo delma del bes-
tiar de Sineu e de Sent Johan a hun any; con apar 
en son comta, el sagon libra de vendes, en .CXCII. 
cartes e an .III. partides, qui muntan  19 ll. 6 s. 8 

Ítem, auem rebut per en Bernat Pons, de Luch Ma-
jor, són en paga prorata de .LXXXI. lliures per les 
quals, en l’any MCCCLXX quatre comprà lo delma 
del bestiar de Muntuhiri e de Castalig a hun any; con 
apar en son comta, en lo demunt dit libra, en .CXCV. 
cartes e an .III. partides, qui muntan  27 ll. 
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Ítem, auem rebut per en Johan Riera, de la parrò-
quia de Porreres, són en paga prorata de .LI. lliures 
per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà lo 
delma del bestiar de la dita parròquia a hun any; 
con apar en son comta, el sagon libra de vendes, en  
.CXCIX. cartes e an .VII. partides, qui muntan  34 ll. 6 s. 

x Suma  405 ll. 13 s. 4
133 r. .MCCCLXXIIII.

Ítem, auem rebut per en Pere Holiuer, Pere Jouer, 
Pere Dauich [e] Gabriel Simoni, són en paga prorata de 
.XXXI. lliures per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII.,  
compraran lo delma del bestiar de les perròquies 
d’En Drag, Pugpuynent e Caluià a hun any; segons 
que apar en lur comta, el sagon libra de vendes, en 
.CCI. cartes e an .V. partides, qui muntan  20 ll. 

Ítem, auem rebut per en Johan Aualà, carnisser de 
Malorques, són en paga prorata de .XXII. lliures per 
les quals, en l’any MCCCLXX quatre, comprà lo del-
ma del bestiar de la parròquia de Vayl de Mussa a 
hun any; con apar en son comta, en lo demunt dit 
libra, en .CCVI. cartes e an una pertida  7 ll. 6 s. 8

Ítem, auem rebut per en Berthomeu Perató, de 
Sóler, són en paga prorata de .XLI. lliures per les 
quals, en l’any MCCCLXX quatre, comprà lo delma 
del bestiar de la parròquia de Bunyola a hun any; 
con apar en son comta, el sagon libra de vendes, en 
.CCX. carta e an .III. partides, qui muntan  27 ll. 6 s. 8

Axí costa en ueritat, se-
gons que·s continuat en 
quascuna de les reebudes 
en la present pàgina scri-
tes e continuades.

Ítem, auem rebut per en Guillem Guayta, de la par-
ròquia d’Alaró, e són a compliment de paga de .LI. 
lliures per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., com-
prà lo delma del bestiar de la dita parròquia a hun 
any; con apar en son comta, en lo demunt dit libra, 
en .CCXII. cartes e an .III. partides, qui muntan  51 ll. 

Ítem, auem rebut per en Guillem Guayta, d’Alaró, 
són en paga prorata de .XLVI. lliures per les quals, en 
l’any .MCCCLXX.quatre, comprà lo delma del besti-
ar de Santa Maria Des Camí; con apar en son comta, 
el sagon libra de vendes, en .CCXIIII. cartes e an .III. 
partides, qui muntan  31 ll. 
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Ítem, auem rebut per en Guillem Bernat, d’Inqua, 
e Pere Roqua, de Sancelles, són en paga prorata de 
.LXII. lliures per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., 
compraran lo delma del bestiar de la dita parròquia 
a hun any; con apar en lur comta, en lo demunt dit 
libra, en .CXVI. carta e an .IIII. partides, qui muntan  40 ll. 15 s. 

Ítem, auem rebut per en Guillem Tarrassa, de Robi-
nes, són en paga prorata de .XLI. lliures per les quals, 
en l’any .MCCCLXXIIII., comprà lo delma del besti-
ar de la dita parròquia ha hun any; con apar en son 
comta, el sagon libra de vendes, en .CCXVIII. cartes 
e an .III. partides, qui muntan  27 ll. 10 s.

x Suma  204 ll. 18 s. 4 
133 v. .MCCCLXXIIII.270

Ítem, auem rebut per en Bernat Juyol, de Selua, són 
en paga prorata de .CXXI. lliures per les quals, en 
l’any .MCCCLXXIIII., comprà lo delma del bestiar 
de les perròquies d’Inqua e d’Es Corqua; con apar en 
son comta, el sagon libra de vendes, en .CCXX. e an 
.II. partides, qui muntan  13 ll. 

Ítem, auem rebut per en Bernat Juyol, de Selua, són 
en paga prorata de .XXXII. lliures per les quals, en 
l’any .MCCCLXXIIII., comprà lo delma del bestiar 
de la dita parròquia; con apar en son comta, en lo 
demunt dit libra, en .CCXXII. cartes e an una pertida  15 ll.

Ítem, auem rebut per en Pere Climent, de Sóler, 
són en paga prorata de .CXVI. lliures per les quals, 
en l’any .MCCCLXXIIII., comprà lo delma del bes-
tiar de les perròquies d’Uyalfàs e de Campanet; 
con apar en son comta, el sagon libra de vendes, en  
.CCXXIIII. e an .II. partides, qui muntan  61 ll.

Axí és uer, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina scrites e continua-
des.

Ítem, auem rebut per en Pere Cabanelles e Pericot271 
Cabanelles, són en paga prorata de .XCII. lliures per 
les quals, en l’any MCCCLXX quatre, comprà lo del-
ma del bestiar de la parròquia de Polensa; con apar 
en son comta, en lo demunt dit libra, en .CCXXVI. e 
an .II. partides, qui muntan  35 ll. 

270. Amb un signe de º sobreposat.
271. Segueix P, ratllat.
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Ítem, auem rebut per en Johan Perató, de Sóler, són 
en paga prorata de .L. lliures per les quals, en l’any 
MCCCLXX quatre, comprà lo delma del bestiar 
d’Alcúdia a hun any; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes, en .CCXXVIII. e an .III. partides, 
qui muntan  26 ll.

Ítem, auem rebut per en Johan Holiuer, de Muro, 
són per lo delma del bestiar dels ciutedans e de Ma-
ratxí que comprà, en l’any MCCCLXX quatre, per 
preu de .CCXCI. lliures a hun any; con apar en com-
ta del dit delma en lo demunt dit libra, en .CLXXIX. 
carta e an .VII. partides, qui muntan  190 ll. 10 s.

x Suma  340 ll. 10 s.
134 r. .MCCCLXXIIII.

x x Suma major que munta tot assò que·ls dits Clauaris 
an rebut en lo dit any dels compradós dels delmes 
del bestiar de l’any .MCCCLXXIIII.; con apar en 
.IIII. sumes, qui són de .CXXXII. fins en .CXXXIII. 
carta, e an .XXXIIII.  partides, qui muntan 

Posam-les en una suma en .CXLVII. carta

 1.271 ll. 8 s. 10

134 r. .MCCCLXXIIII.

Reebudes que’ls Clauaris an ffetes dels compradós de les imposicions e aju-
da de la carn de les parròquies de fora, les quals foren vanudes en l’any 
MCCCLXX quatre 

Primerament, an rebut d’en Ffrancesch Cardell, de 
Luch Major,272 e són en paga prorata de .CCLXII. 
lliures per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., com-
prà la inposició e ajuda de la carn de la dita parrò-
quia ha hun any; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes, [en] .CLXXV. cartes e an .III. perti-
des, qui muntan  77 ll.

272. En sobreposat.
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Axí és uer, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina scrites e continu-
ades.

Ítem, han rebut de n’Arnau Gibert, Martí Mi-
ron, Berthomeu Rouayat, són en paga prorata de 
.CXVIII. lliures per les quals, en l’any .MCCCLXX 
IIII., compraran la imposició e ajuda de la carn de 
la parròquia de Campos ha hun any; con apar en 
lur comta, el sagon libra de vendes, en .CLXXVII. 
[cartes] e an .III. partides, qui muntan  27 ll.

Ítem, han rebut d’en Pere Sauila, ciutedan de Ma-
lorques, e són en paga prorata de .XCVIIII. lliures 
per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la 
imposició e ajuda de la carn de la parròquia de Sen-
tanyí a hun any; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes, en .CLXXIX. cartes e an .II. partides, 
qui muntan  16 ll. 10 s.

x Suma  120 ll. 10 s.
134 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, han rebut d’en Guillem Holiuer, de la parrò-
quia de Felanig, e són en paga prorata de .CXXX. 
lliures per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., com-
prà la imposició e ajuda de la carn de la dita par-
ròquia a hun any; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes, en .CLXXXI. cartes e an .III. parti-
des, qui muntan  30 ll. 

Ítem, han rebut de n’Anthoni273 Ffuster e Nicolau 
Faliu, e són en paga prorata de .CCC. lliures per les 
quals, en l’any MCCCLXX quatre, compraran la im-
posició e ajuda de la carn de la parròquia de Mena-
cor e de Beluer a hun any; con apar en lur comta, el 
sagon libra de vendes, en .CLXXXIII. cartes e an .V. 
partides, qui muntan  54 ll. 1 s. 1

Ítem, han rebut d’en Pere Payarés, de la parròquia 
d’Artà, e són en paga prorata de .CXXVI. lliures per 
les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la im-
posició e ajuda de la carn de la dita parròquia a hun 
any; con apar en son comta, el sagon libra de ven-
des, en .CLXXXV. e an .IIII. partides, qui muntan  79 ll. 

273. Segueix Ffaliu, ratllat.
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Axí és uer, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes continuades 
e scrites en la present pà-
gina.

Ítem, han rebut d’en Johan Riera, e són en paga 
prorata de .LXXV. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició e ajuda de la 
carn de la parròquia de Petra a hun any; con apar en 
son comta, el sagon libra de vendes, en .CLXXXVII. 
cartes e an .IIII. partides, qui muntan  26 ll. 10 s.

Ítem, han rebut d’en Johan Cifra, Jacme Mas e 
Matheu Fabregat, e són en paga prorata de .CCLII. 
lliures per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., com-
praran la imposició e ajuda de la carn de la parrò-
quia de Muro de l’any .MCCCLXXIIII. a hun any; 
con apar en son comta, el sagon libra de vendes, en 
.CLXXXIX. cartes e an .VII. partides, qui muntan  66 ll.

Ítem, han rebut d’en Johan Cifra, Jacme Mas e Ma-
teu Fabregat, e són en paga prorrata de .LXXX. lliu-
res per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., compra-
ran la imposició e ajuda de la carn de la parròquia 
de Santa Margarida de Muro a hun any; con apar en 
lur comta, el segon libra de vendes, en .CXC. cartes 
e an .V. partides, qui muntan  31 ll. 

x Suma  286 ll. 11 s. 1
135 r. .MCCCLXXIIII.

Ítem, han rebut d’en Guillem Balaguer, e són en 
paga prorata de .CCCXXXII. lliures per les quals, 
en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la imposició e 
ajuda de la carn de la parròquia de Sineu a hun any; 
con apar en son comta, el sagon libra de vendes, en  
.CXCII. cartes e an .IIII. partides, qui muntan  99 ll. 6 s. 8

Ítem, han rebut d’en Bernat Jordà, de la parròquia 
de Sineu, e són en paga prorata de .XXXVII. lliures 
per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la 
imposició de la parròquia de Sent Johan de Sineu 
ha .I. any; con apar en son comta, en lo demunt 
dit libra, en .CXCIIII. cartes e an .III. partides, qui 
muntan  11 ll. 10 s.
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Ítem, han rebut d’en Bernat Vergili, de la parròquia 
de Muntuhiri, e són en paga prorata de .XCI. lliures 
per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la 
imposició e ajuda de la carn de la parròquia demunt 
dita ha hun any; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes, en .CXCVI. carta e an .III. partides, 
qui muntan  41 ll.

Axí és uer, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes continuades 
e scrites en la present pà-
gina.

Ítem, han rebut d’en Pere Huguet, de la parròquia 
de Castalig, e són en paga prorata de .L. lliures per 
les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la im-
posició e ajuda de la carn de la dita parròquia ha .I. 
any; con apar en son comta, en lo demunt dit libra, 
en274 notes  

Ítem, han rebut de n’Andreu Mora, de la parròquia 
de Porreres, e són en paga prorata de .CLVII. lliures 
per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la 
imposició e ajuda de la carn de la dita parròquia ha 
hun any; con apar en son comta, el sagon libra de 
uendes, en .CXCIX. [cartes] e an .IIII. partides, qui 
muntan  33 ll. 

Ítem, han rebut d’en Pere Holiuer, de la parròquia 
d’En Drag, e són en paga prorata de .L. lliures per 
les quals, en l’any MCCCLXX quatre, comprà la im-
posició e ajuda de la carn de la dita parròquia a hun 
any; con apar en lo demunt dit libra, en son comta, 
en .CCI. [cartes] e an .II. partides, qui muntan  14 ll.

x Suma  198 ll. 16 s. 8 
135 v. .MCCCLXXIIII.275

 Ítem, han rebut d’en Ffarrando Just, de la parrò-
quia de Vayl de Mussa, e són en paga prorata de 
.LIIII. lliures per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII.,  
comprà la imposició e ajuda de la carn de la dita 
parròquia a hun any; con apar en son comta, el sa-
gon libra de vendes, en .CCVI. [cartes] e an .II. par-
tides, qui muntan  12 ll. 10 s.

274. Segueix un espai en blanc.
275. Amb un signe de º sobreposat.
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Ítem, han rebut d’en Pere Climent e Guillem 
Blanch, de la parròquia de Sóler, e són en paga 
prorata de .CCXCIX. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., compraran la imposició e ajuda 
de la carn de la dita parròquia e d’Es Corqua ha hun 
any; con apar en lur comta, en lo demunt dit libra, 
en .CCVIII. cartes e an .II. partides, qui muntan  64 ll.

Ítem, han rebut d’en Jacme Holer, de la parròquia 
de Bunyola, e són en paga prorata de .LX. lliures per 
les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la im-
posició e ajuda de la carn de la dita parròquia a hun 
any; con apar en son comta, el sagon libra de uen-
des, en .CCX. carta e an .II. partides, qui muntan  13 ll. 10 s.

Axí és uer, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes scrites en la 
present pàgina.

Ítem, han rebut d’en Guillem Dorqua, de la par-
ròquia d’Alaró, e són en paga prorata de .LII. lliures 
per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la 
imposició e ajuda de la carn de la dita parròquia a 
hun any; con apar en son comta, en lo demunt dit 
libra, en .CCXII. [cartes] e an una pertida  8 ll. 13 s. 4

Ítem, han rebut d’en Pasqual Aymerich, de la par-
ròquia de Santa Maria Des Camí, e són en paga 
prorata de .XXX. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició e ajuda de la 
carn de la dita parròquia e de Maratxí a hun any; 
con apar en son comta, el sagon libra de vendes, en 
.CCXIIII. cartes e an .III. partides, qui muntan  9 ll.

Ítem, han rebut d’en Ramon Saguer, de la parrò-
quia de Sancelles, e són en paga prorata de .XL. lliu-
res per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà 
la imposició e ajuda de la carn de la dita parròquia 
a hun any; con apar en son comta, en lo demunt 
dit libra, en .CCXVI. cartes e an .III. partides, qui 
muntan  13 ll. 6 s.

x Suma  120 ll. 19 s. 4
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136 r. .MCCCLXXIIII.
Ítem, han rebut d’en Guillem Dorqua, de la par-

ròquia d’Alaró, e són en paga prorata de .CL. lliures 
per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la 
imposició e ajuda de la carn de la parròquia de Ro-
bines a hun any; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes, en .CCXVIII. cartes e an .IIII. par-
tides, qui muntan  50 ll. 

Ítem, han rebut d’en Pere Raboyl, de la parròquia 
d’Inqua, e són en paga prorata de .CCCXX. lliures 
per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la 
imposició de la parròquia demunt dita a hun any; 
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CCXX. carta e an .II. partides, qui muntan  80 ll. 

Ítem, han rebut d’en Pere Raboyl, de la parròquia 
d’Inqua, e són en paga prorata de .DL. lliures per les 
quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la ajuda de 
les carns de la dita parròquia a hun any; con apar en 
son comta, el sagon libra de vendes, en .CCXXI. e 
an .III. partides, qui muntan  114 ll. 11 s. 8

Axí és uer, segons que·s 
continuat en quascuna 
de les reebudes scrites e 
continuades en la present 
pàgine.

Ítem, han rebut d’en Guillem Saguí, Berenguer 
Castellà e Anthoni Pug, de la parròquia d’Uyalfàs, 
e són en paga prorata de .LXXXXII. lliures per les 
quals, en l’any .MCCCLXXIIII., compraran la im-
posició e ajuda de la carn de la dita parròquia ha 
hun any; con apar en lur comta, en lo demunt dit 
libra, en .CCXXV. e an una pertida  7 ll. 

Ítem, han rebut d’en Ffalip Pere, Guillem Tihon, 
Pere Cabanelles e Pere Mel, de la parròquia de Po-
lensa, e són en paga prorata de .CCCLX. lliures per 
les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., compraran la 
imposició e ajuda de la carn de la dita parròquia ha 
hun any; con apar en lur comta, el sagon libra de 
vendes, en .CCXXVII. carta e an .VII276. partides, 
qui muntan  108 ll.

276. Signe sobreposat: º.
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Ítem, han rebut d’en Jacme Molet, de la parròquia 
de Muro, e són en paga prorata de .CCCLXX. lliu-
res per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., com-
prà la imposició e ajuda de la carn de la parròquia 
d’Alcódia a hun any; con apar en son comta, en lo 
demunt dit libra, en .CCXXIX. carta e an .IIII. par-
tides, qui muntan  72 ll.

x Suma  431 ll. 11 s. 8
136 v. .MCCCLXXIIII.

x Suma major que munta per tot assò que·ls dits Cla-
uaris an rebut, en l’any .MCCCLXXIIII., dels com-
pradós de les imposicions e ajudes de les carns de 
les parròquies de fora que compraran en lo dit any 
.MCCCLXXIIII.; segons que apar en .V. sumes, qui 
són de .XXXIIII. fins en .XXXVI. carta, e an .XXVI. 
partides, qui muntan 

Posam-les en una suma en .CXLVII.

 1.158 ll. 8 s. 9277

Reebudes que·ls Clauaris an ffetes dels compradós del .VIè. del uin de les par-
ròquies de fora, los quals foren vanuts per los Jurats de l’any .MCCCLXXIIII.

.VIè. del vyn

Primerament, an rebut d’en Bernat Vergili, de la 
parròquia de Muntuhiri, e són en paga prorata de 
.LXXXI. lliures per les quals en l’any .MCCCLXXIIII.  
comprà lo .VIè. del uin de la parròquia de Luch Ma-
jor a hun any; con apar en son comta, el sagon libra 
de vendes, en .CLXXVI. [carta] e an una pertida

 39 ll. 
Axí és uer, segons qu·es 

continuat en quascuna 
de les reebudes scrites e 
continuades en la present 
pàgina.

Ítem, han rebut d’en Jacme de Nus, de Sent Anyí, 
e són en paga prorata de .XXV. lliures per les quals 
en l’any .MCCCLXXIIII. comprà lo .VIè. del uin de 
les parròquies de Campos e de Sentanyí a hun any; 
con apar en son comta, en lo damunt dit libra, en 
.CLXXVIII. [carta] e an una pertida  3 ll.

277. Signe sobreposat: º.
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Ítem, han rebut d’en Romeu Albert, de la parrò-
quia de Sentanyí, e són en paga prorata de .LVIII. 
lliures per les quals en l’any .MCCCLXXIIII. com-
prà lo .VIè. del uin de la parròquia de Felanig a hun 
any; con apar en son comta, el sagon libra de ven-
des, en .CLXXXI. carta e an una pertida  10 ll. 

x Suma  52 ll.
137 r. .MCCCLXXIIII.

Ítem, han rebut de n’Anthoni March e Nicolau 
Faliu, de la parròquia de Menacor, e són en paga 
prorata de .CXXXI. lliures per les quals en l’any 
.MCCCLXXIIII. compraran lo .VIè. del uin de 
les parròquies de Menacor e de Beluer a hun any; 
con apar en lur comta, el sagon libra de vendes, en 
.CLXXXIII. [carta] e an una pertida  10 ll. 

Ítem, han rebut d’en Guillem Morey e Anthoni 
Croquel, de la parròquia de Muro, e són en paga 
prorata de .CCLI. lliures per les quals en l’any 
.MCCCLXXIIII. compraran lo .VIè. del uin de la 
dita parròquia a hun any; con apar en lur comta, 
en lo demunt dit libra, en .CLXXXIX. [carta] e an 
una pertida  26 ll. 4 s. 8

Ítem, han rebut d’en Guillem Lopo, de la parròquia 
de Sineu, e són en paga prorata de .CCXV. lliures 
per les quals en l’any .MCCCLXXIIII. comprà lo 
.VIè. del uin de la dita parròquia a hun any; con apar 
en son comta, el sagon libra de vendes, en .CXCIII. 
[carta] e an una pertida  35 ll. 16 s. 8

Axí és uer, segons qu·es 
continuat en quascuna 
de les reebudes scrites e 
continuades en la present 
pàgina.

Ítem, han rebut d’en Bernat Vergili, de la parròquia 
de Muntuhiri, e són en paga prorata de .XXXV. lliu-
res per les quals en l’any .MCCCLXXIIII. comprà lo 
.VIè. del uin de la dita parròquia a hun any; con apar 
en son comta, en lo demunt dit libra, en .CXCVI. 
[carta] e an una pertida  5 ll. 16 s. 8

Ítem, han rebut d’en Matheu Vergili, de la parrò-
quia de Muntuhiri, e són en paga prorata de .XXXV. 
lliures per les quals en l’any .MCCCLXXIIII. com-
prà lo .VIè. del uin de la parròquia de Castalig a hun 
any; con apar en son comta, el sagon libra de ven-
des, en .CLXXXI. e an una pertida  35 ll.
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Ítem, han rebut d’en Pere Lobet, de la parròquia 
de Sineu, e són en paga prorata de .C. lliures per les 
quals en l’any .MCCCLXXIIII. comprà lo .VIè. del 
uin de la parròquia de Porreres a hun any; con apar 
en son comta, en lo demunt dit libra, en .CC. cartes 
e an una pertida  16 ll. 

Ítem, han rebut d’en Jacme de Vich, de la parrò-
quia d’En Drag, e són en paga prorata de .LXXXX. 
lliures per les quals en l’any .MCCCLXXIIII. com-
prà lo .VIè. del uin de les parròquies d’En Drag, 
Pugpunient e de Caluià a hun any; con apar en son 
comta, el sagon libra de vendes, en .CCII. [carta] e 
an una pertida  15 ll.

x Suma  143 ll. 18 s.
137 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, han rebut d’en Johan Jordi, ciutedan de Ma-
lorques, e són en paga prorata de .LXXXI. lliures per 
les quals en l’any .MCCCLXXIIII. comprà lo .VIè. 
del uin de la parròquia d’Es Porles a hun any; con 
apar en son comta, el sagon libra de vendes .CCV. 
carta e an una pertida  12 ll.

Ítem, han rebut d’en Guillem Guayta, de la parrò-
quia d’Alaró, e són en paga prorata de .LXVII. lliu-
res per les quals en l’any .MCCCLXXIIII. comprà lo 
.VIè. del uin de la parròquia demunt dita, con apar 
en son comta, en lo demunt dit libra, en .CCXIII. 
carta e an una pertida  12 ll.

Ítem, han rebut d’en Pere Lobet, de la parròquia 
de Sineu, e són en paga prorata de .XXXVIII. lliu-
res per les quals en l’any .MCCCLXXIIII. comprà lo 
.VIè. del uin de la parròquia de Sancelles a hun any; 
con apar en son comta, el sagon libra de vendes, en 
.CXVII. [carta] e an una pertida  6 ll.

Axí és uer, segons qu·és 
continuat en quascuna 
de les reebudes scrites e 
continuades en la present 
pàgina.

Ítem, han rebut d’en Bernat Palou, de la vila d’In-
qua, e són en paga prorata de .MLXII. lliures per 
les quals en l’any .MCCCLXXIIII. comprà lo .VIè. 
del uin de la parròquia d’Inqua a hun any; con apar 
en son comta, el sagon libra de vendes, en .CCXXI. 
carta e an .III. pertides qui muntan  176 ll.
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Ítem, han rebut d’en Jacme Molet, de la parròquia 
de Muro, e són en paga prorata de .CLXXXIX. lliu-
res per les quals en l’any .MCCCLXXIIII. comprà lo 
.VIè. del uin de la parròquia de Polensa a hun any; 
con apar en son comta, el sagon libra de vendes, en 
.CCXXVII. [carta] e an una pertida  28 ll. 

Ítem, han rebut d’en Pere Bach, de la parròquia 
d’Alcódia, e Andreu Gual e Pere Blanch, de la parrò-
quia de Muro, són en paga prorata de .CCLX. lliures 
per les quals en l’any .MCCCLXXIIII. compraran 
lo .VIè. del uin de la dita perròquia d’Alcodia a hun 
any; con apar en son comta, en lo demunt dit libra, 
en .CCXXIX. carta e an una pertida  40 ll.

x Suma  274 ll.
138 r. .MCCCLXXIIII.278

x Suma major que munta per tot assò que·ls dits Cla-
uaris an rebut en l’any MCCCLXX quatre dels com-
pradós del .VIè. del uin de les parròquies de fora, lo 
qual compraran en lo demunt dit any; com apar en 
.III. sumes qui són de .CXXXVI. fins en .CXXXVII. 
carta, e an .XVI. pertides qui muntan 

Posam-les en una suma en .XLVII.

 469279 ll. 18 s. 

Reebudes que·ls Clauaris an ffetes dels compradós de les moliges de les parrò-
quies de fora, les quals foren vanudes per los Jurats de l’any .MCCCLXXIIII.

Moliges

Primerament, an rebut d’en Bernat Vergili, de la 
parròquia de Muntuhiri, e són a compliment de paga 
de .C. lliures per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., 
comprà la moliga de la parròquia de Luch Major a 
hun any; con apar en son comta, el sagon libra de 
vendes, en .CLXXVI. [cartes] e an una partida  100 ll.

278. Amb un signe de º sobreposat.
279. Amb un signe de º sobreposat.
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Axí és uer, segons que·s 
continuat en quascuna 
de les reebudes scrites e 
continuades en la present 
pàgina.

Ítem, han rebut de n’Andreu Mora, de la parròquia 
de Porreres, e són en paga prorata de .XLII. lliures 
per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la 
moliga de la parròquia de Campos a hun any; con 
apar en son comta, el sagon libra de vendes, en 
.CLXXVIII. [cartes] e an una partida  6 ll.

Ítem, han rebut d’en Romeu Albert, de la parrò-
quia de Sentanyí, e són en paga prorata de .XXV. 
lliures per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., com-
prà la moliga de la parròquia de Sentanyí a hun any; 
con apar en son comte, en lo demunt dit libra en 
.CLXXX. [cartes] e an una partida  4 ll. 

Ítem, han rebut d’en Ffrancesch Fornés e Andreu 
Golmés, de la parròquia de Petra, e són en paga 
prorata de .LXXII. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la moliga de la parròquia 
de Felanig a hun any; con apar en lur comta, el sa-
gon libra de vendes, en .CLXXXII. [cartes] e an una 
partida  7 ll.

x Suma  117 ll.
138 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, han rebut d’en Nicolau Ffaliu e Guillem 
Miron, de la parròquia de Menachor, e són en 
paga prorata de .XCI. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., compraran la moliga de la parrò-
quia de Menacor e de Beluer a hun any; con apar en 
lur comta, el sagon libra de vendes, en .CLXXXIIII. 
[cartes] e an una partida  10 ll. 

Ítem, han rebut d’en Matheu Fabregat e Beren-
guer Riusech, de la parròquia de Muro, e són en 
paga prorata de .XX. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., compraran la moliga de la parrò-
quia de Santa Margalida de Muro, con apar en lur 
comta, el sagon libra de vendes, en .CXCI. carta e an 
una partida  3 ll. 6 s. 8
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Ítem, han rebut d’en Guillem Lopo, de la parròquia 
de Sineu, e són en paga prorata de .CX. lliures per les 
quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la moliga de 
la dita parròquia ha .I. any; con apar en son comta, 
el sagon libra de vendes, en .CXCIII. [cartes] e an 
una partida  16 ll.

Axí és uer, segons 
que·s continuat en quas- 
cuna de les reebudes con-
tinuades e scrites en280 la 
present pàgina.

Ítem, han rebut d’en Guillem Lopo, de la parròquia 
de Sineu, e són en paga prorata de .XXX. lliures per 
les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la mo-
liga de la parròquia de Sent Johan de Sineu a hun 
any; con apar en son comte, en lo demunt dit libra en 
.CXCV. [cartes] e an .II. partides qui muntan  5 ll.

Ítem, han rebut d’en Matheu Vergili, de la parrò-
quia de Muntuhiri, e són en paga prorata de .LIIII. 
lliures per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., com-
prà la moliga de la dita parròquia ha hun any; con 
apar en son comta, el sagon libra de vendes, en 
.CXCVII. carta e an una partida  9 ll.

Ítem, han rebut d’en Johan Riera, ffill de n’Antho-
ni Riera, de la parròquia de Porreres, e són en paga 
prorata de .LXXXI. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la moliga de la dita parrò-
quia a hun any; con apar en son comta, en lo demunt 
dit libra en .CC. [cartes] e an una partida  13 ll. 10 s.

Ítem, han rebut d’en Berenguer Johan, de la par-
ròquia de Vayl de Mussa, e són en paga prorata de 
.XXXII. lliures per les quals, en l’any .MCCCLXX 
IIII., comprà la moliga de la dita parròquia a hun 
any; con apar en son comta, el sagon libra de vendes, 
en .CCVII. [cartes] e an una partida  4 ll.

Ítem, han rebut d’en Nadal Cladera, de la parròquia 
de Bunyola, e són en paga prorata de .XXVI. lliures 
per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la 
moliga de la dita parròquia a hun any; con apar en 
son comta, en lo demunt dit libra en .CCXI. [cartes] 
e an una partida  5 ll.

x Suma  65 ll. 16 s. 8

280. Repeteix, a continuació, en.
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139 r. .MCCCLXXIIII.
Ítem, han rebut d’en Ffaliu Moragues, de la parrò-

quia d’Alaró, e són en paga prorata de .XXVII. lliu-
res per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà 
la moliga de la dita parròquia a hun any; con apar 
en son comta, el sagon libra de deutes, en .CCXIII. 
carta e an una partida  4 ll.

Ítem, han rebut d’en Domingo Johan, de la parrò-
quia de Sancelles, e són en paga prorata de .XLV. lliu-
res per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà 
la moliga de la dita parròquia a hun any; con apar 
en son comte, en lo demunt dit libra, en .CCXVII. 
[cartes] e an una partida  7 ll. 10 s.

Ítem, han rebut d’en Bernant Matheu, de la parrò-
quia de Robines, e són en paga prorata de .LVII. lliu-
res per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà 
la moliga de la dita parròquia ha .I. any; con apar 
en son comta, el sagon libra de vendes, en .CCXIX. 
cartes e an una partida  9 ll. 10 s.

Axí és uer, segons que·s 
continuat en quascuna 
de les reebudes scrites e 
continuades en la present 
pàgina.

Ítem, han rebut d’en Ramon Malferit, de la parrò-
quia d’Inqua, e són en paga prorata de .CC. lliures 
per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la 
moliga de la dita parròquia a hun any; con apar en 
son comte, en lo demunt dit libra, en .CCXXII. [car-
tes] e an una partida.  33 ll. 6 s. 8

Ítem, han rebut de n’Anthoni Pug, de la parròquia 
d’Uyalfàs, e són en paga prorata de .CC. lliures per les 
quals, en l’any MCCC LXX quatre, comprà la moliga 
de la parròquia de Polensa a hun any; con apar en 
son comta, el sagon libra de vendes, en .CCXXVIII. 
[cartes] e an una partida  30 ll. 

x Suma  84 ll. 6 s. 8

x x Suma major que munta per tot assò que·ls dits 
Clauaris an rebut, en l’any MCCCLXX quatre, dels 
compradós de les moliges de les parròquies de fora 
los quals compraran en lo dit any; com apar en .III. 
sumes, qui són de .CXXXVIII. fins en .CXXXIX. 
cartes, e an .XVII. partides qui muntan 

Posam-les en una suma en .CXLVII.

 267 ll. 3 s. 4
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139 v. .MCCCLXXIIII.

Reebudes que·ls Clauaris an ffetes de totes les imposicións e ajudes de la 
Ciutat, les quals foren vanudes per los Jurats de l’any .MCCCLXXIIII.

Primerament, han rebut d’en Pere Jacme, hortolà, 
e són en paga prorata de .CLXI. lliures per les quals, 
en l’any .MCCCLXXIIII., comprà l’aygua dels di-
marts a hun any; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes, en .CLXXX. [cartes] e an .III. perti-
des, qui muntan

 
 80 ll. 10 s.

Axí és uer, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina continuades e scri-
tes.

Ítem, han rebut d’en Jacme Reyal, e són en paga 
prorata de .CCCXIIII. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició de payaria 
e ancants a hun any; con apar en son comta, en lo 
demunt dit libra, en .CXXXIIII. cartes e an .XI. par-
tides, qui muntan  183 ll.

Ítem, han rebut d’en Gabriel Casal, e són en paga 
prorata de .CXX. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició de cuyram 
adobat a hun any; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes, en .CXXXIIII. cartes e an .VII. par-
tides, qui muntan  85 ll. 1 s.

Ítem, han rebut d’en Vicens Godofré, e són en 
paga prorata de .CV. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició de la seda de 
la terra a hun any; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CCXXXV. cartes e an .VI. parti-
des, qui muntan  52 ll. 10 s.

x Suma  401 ll. 1 s.
140 r. .MCCCLXXIIII.

Ítem, han rebut d’en Martí Jolià, e són en paga 
prorata de .CLXXXII. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició del cuyram 
palós a hun any; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes, en .CXXXV. cartes e an .IIII. partides, 
qui muntan  46 ll. 
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Ítem, han rebut d’en Bernat Figerola, flasader, e són 
en paga prorata de .CXXV. lliures per les quals, en 
l’any .MCCCLXXIIII., comprà la imposició del bes-
tiar a hun any; con apar en son comta, en lo demunt 
dit libra, en .CCXXXVI. cartes e an .VIIII. partides, 
qui muntan  63 ll.

Ítem, han rebut d’en Pere de Caules, fferrer, e són 
en paga prorata de .CLXXXVI. lliures per les quals, 
en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la imposició del 
spart a hun any; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes, en .CCXXXVI. cartes e an .VIIII. 
partides, qui muntan  65 ll.

Ítem, han rebut d’en Gabriel Casals, sebater, e són 
en paga prorata de .CCCXIIII. lliures per les quals, 
en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la imposició del 
lin e estopa e formatgeria estrangera a hun any; 
con apar en son comta, en lo demunt dit libra, en 
.CCXXVII. carta e an .VIII. partides, qui muntan  85 ll. 10 s.

Axí és uer, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes en la present 
pàgina scrites e continua-
des.

Ítem, han rebut d’en Martí Jolià, e són en paga 
prorata de .CXI. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició de la graxa a 
hun any; con apar en son comta, el sagon libra de 
vendes, en .CCXXXVII. cartes e an .II. partides, qui 
muntan  15 ll.

Ítem, han rebut d’en Pere Benuengut, e són en 
paga prorata de .CXXX. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició de ffusta a 
hun any; con apar en son comta, en lo demunt dit 
libra, en .CCXXXVIII. carta e an .VI. partides, qui 
muntan  63 ll. 3 s. 4

Ítem, han rebut d’en Bernat Ffigerola, fflasader, e 
són en paga prorata de .CCI. lliures per les quals, en 
l’any .MCCCLXXIIII., comprà la imposició de la ffi-
lassa e barregans a hun any; con apar en son comta, 
el sagon libra de uendes, en .CCXXXVIII. [carta] e 
an .VIIII. partides, qui muntan  114 ll. 10 s.
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Ítem, han rebut d’en March Des Pont, botiger, e 
són en paga prorata de .CC. lliures per les quals, en 
l’any .MCCCLXXIIII., comprà la imposició de petra 
e cals e botam a hun any; con apar en son comta, en 
lo demunt dit libra, en .CCXXXIX. cartes e an .VII. 
partides, qui muntan  98 ll. 6 s. 8

x Suma  551 ll. 10 s.
140 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, han rebut d’en Pere Juyol, e són en paga pro-
rata de .CXXXVIII. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició de fruyta se-
qua e lagums a hun any; con apar en son comta, el 
sagon libra de uendes, en .CCXXXIX. carta e an .VI. 
partides, qui muntan  79 ll.

Ítem, han rebut d’en Bernat Bramona, e són en 
paga prorata de .LXI. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició de l’hor e ar-
gent a hun any; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CCXL. carta e an .III. partides, 
qui muntan  35 ll. 1 s. 8

Ítem, han rebut d’en Ffrancesch Litra, sartor, e són 
en paga prorata de .CCCCL. lliures per les quals, 
en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la imposició de 
la lana e anyins e formatgeria de la terra a hun any; 
con apar en son comta, el sagon libra de vendes, en 
.CCXL. [cartes] e an .VIIII. partides, qui muntan  268 ll.

Axí és uer, segons que·s 
continuat en la present 
pàgina, ço és, en quascuna 
de les reebudes.

Ítem, han rebut d’en Pere de Muntanyana, e són en 
paga prorata de .LXXX. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició de la palisaria 
a hun any; con apar en son comta, en lo demunt dit 
libra, en .CCXLI. carta e an .III. partides, qui mun-
tan  34 ll.

Ítem, han rebut d’en Bernat Thomàs, e són en 
paga prorata de .CC. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició del pex a hun 
any; con apar en son comta, el sagon libra de uendes, 
en .CCXLI. cartes e an .VII. partides, qui muntan  84 ll. 
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Ítem, han rebut d’en Ramon Sitgar, e són en paga 
prorata de .DLII. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició del blat de la 
terra a hun any; con apar en son comta, en lo de-
munt dit libra, en .CCXLII. cartes e an .VIII. parti-
des, qui muntan

Les romanents .XI. libras,281 sous, VIII diners, que 
romanan a compliment de paga de .DLII. lliures, li 
són stades lexades per interesos de .CXCV. lliures 
XIX. sous .IIII. que pegà auansades, per .IIII. mesos 
e mig, a raó de .III. sous per libra l’any

 540 ll. 19 s. 4

Ítem, han rebut d’en Martí Jolià, e són en paga 
prorata de .LXXIIII. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició dels spa-
ciayres a hun any; con apar en son comta, el sagon 
libra de uendes, en .CXLII. [cartes] e an .III. parti-
des, qui muntan  26 ll. 12 s.

x Suma  1.067 ll. 13 s.
141 r. .MCCCLXXIIII.

Ítem, han rebut d’en Bernat Galsaran, e són en 
paga prorata de .LXX. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició del canemàs 
a hun any; con apar en son comta, el sagon libra de 
vendes, en .CCXLIII. [cartes] e an .IIII. partides, qui 
muntan  23 ll. 

Ítem, han rebut d’en Dalmau Riera, e són en 
paga prorata de .CLX. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició de la axàrcia 
del cànem a hun any; con apar en son comta, en lo 
demunt dit libra, en .CCXLIII. [cartes] e an .VIIII. 
partides, qui muntan  113 ll. 3 s.

Ítem, han rebut d’en Domingo Massó, e són en 
paga prorata de .MLXII. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició dels catius a 
hun any; con apar en son comta, en lo demunt dit 
libra, en .CCXLIIII. carta e an .VII. partides, qui 
muntan  357 ll. 2 s. 9

281. Segueix un espai en blanc.
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Ítem, han rebut d’en Johan de Cases, e són per la 
imposició del fferra, en paga prorata de .CI. lliures 
per les quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà la 
dita imposició a hun any; con apar en son comta, el 
sagon libra de vendes, en .CCXLIIII. cartes e an .VI. 
partides, qui muntan  29 ll. 10 s.

Axí és uer, segons que·s 
continuat en quascuna 
de les presents reebudes 
continuades e scrites en la 
present pàgina.

Ítem, han rebut d’en Vicens Godofré, e són en paga 
prorata de .DCCCC. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició de l’holi a 
hun any; con apar en son comta, en lo demunt dit 
libra, en .CCXLV. [cartes] e an .XII. partides, qui 
muntan  397 ll. 

Ítem, han rebut d’en Thomàs Bon Dutxo, e són en 
paga prorata de .DCCCC. lliures per les quals, en 
l’any .MCCCLXXIIII., comprà la imposició del tayl 
dels draps a hun any; con apar en son comta, el sa-
gon libra de vendes, en .CCXLVII.[cartes] e an .IIII. 
partides, qui muntan  181 ll. 

Ítem, an rebut d’en Pere Canet, e són en paga de 
so qu·a colit de la moliga de la Ciutat, de la qual 
fo colidor, e comensà a .VII. de vuytubri de l’any 
.MCCCLXXIIII., con apar en comta282 seu, en lo 
demunt dit libra, en .CCXLVII. [cartes] e an .VIIII. 
partides, qui muntan  461 ll. 

Ítem, han rebut d’en Ramon Sitger, de Porreres, e 
són en paga prorata de .IIImDLXX. lliures per les 
quals, en l’any .MCCCLXXIIII., comprà lo .VIè. del 
uin de la Ciutat a hun any; con apar en son comta, el 
sagon libra de uendes, en .CCXLVIII. cartes e an .VI. 
partides, qui muntan  1.996 ll. 13 s. 2

x Suma  3.55[8] ll. 8 s. 11
141 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, han rebut d’en Ffrancesch de l’Escala, e són 
en paga prorata de .DC. lliures per les quals, en l’any 
.MCCCLXXIIII., comprà la imposició del vin e ui-
nagre a hun any; con apar en son comta, el sagon 
libra de vendes, en .CCXLVIII. e an .II. partides, qui 
muntan  65 ll. 

282. Segueix del, ratllat.



 Edició 463

Ítem, han rebut d’en Thomas Bon Dutxo, e són en 
paga prorata de .IIIImCIII. lliures per les quals, en 
l’any .MCCCLXXIIII., comprà la imposició de la 
mercaderia a hun any; con apar en son comta, en 
lo demunt dit libra, en .CCXLVIIII. carta e an una 
pertida  1.000 ll.

Ítem, han rebut d’en Pere Des Pon, e són en paga 
prorata de so qu·a colit de les antades e axides del 
nauili de què és estat colidor per la Uniuersitat, lo 
qual comensà de colir a .XXIIII. de satembra de l’any 
.MCCCLXXIIII.; con apar en son comta, el sagon li-
bra de vendes, en .CCXLIX. cartes e an una pertida  70 ll.

x Suma  1.135 ll.

x x Suma maior que munta per tot assò que·ls dits Cla-
uaris han rebut en l’any MCCCLXX quatre per los 
compradós de les imposicions e ajudes de la Ciu-
tat, les quals auien comprades en lo dit any, segons 
que apar en .V. sumes qui son de .CXXXIX. fins en 
.CXLI. carta e an .XXX. partides, qui muntan 

Posam-les en una suma en .CXLVII.

 6.713 ll. 12 s. 11

142 r. .MCCCLXXIIII.

Reebudes que·ls Clauaris an ffetes de coses qui eran degudes a la Uniuersitat.

Primerament, hauem rebut d’en Miquel Sebater, e 
són en paga prorata de sso que·l dit Miquel auia a 
tornar a la Uniuersitat dels dinés que auia reebuts, 
en l’any .MCCCLXXII., per fer les masions manu-
des que·ls Jurats auien a ffer per la dita Uniuersitat; 
con apar en son comta, el sagon libra de deutes, en 
.LXXXV. [cartes] e an una pertida  15 ll.

Ítem, hauem rebut d’en Pere Nerbona, qui los tor-
nà a la Uniuersitat, les quals auia més rebudes e que 
no eran degades a n’Anthoni de Jouals per lo cens 
que la Uniuersitat li fa, en la festa de Pasqua de l’any 
.MCCCLXXIII.; con apar en comta d’en Steua de 
Jouals, al libra gros de censos, qui és senyat en les 
cubertes de una .A., en .LIX. [cartes]  2 ll. 6 s. 3
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Axí és uer, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes283 scrites e 
continuades en la present 
pàgine.

Ítem, han rebut d’en Arnau Bazeya, qui los tornà a 
la Uniuersitat, e són aquelles que li foren donades, 
a .VII. de juliol de l’any .MCCCLXXIIII., e les quals 
ell s’en portà en Càler, hon los Jurats lo tremateran, 
ab la galiota armada d’en Berenguer Donat, per fer-
na paga e per noliagar la galera d’en Pere Bernat, la 
qual galera no atrobà; per què los tornà; con apar en 
son comta, el sagon libra de deutes, en en lo demunt 
dit libra, en .CXIX. [cartes]  1.000 ll.

Ítem, han rebut d’en Pere Perpenyà e Bernat Riera, 
payers, e són per nòlit de .LVI. pesses de draps los 
quals materen en la galera d’en Pere Bernat, qui era 
noliagada per la Uniuersitat per anar vers les parts 
de Xibilia, per sercar vaxells qui fossen carregats de 
vituales, per la gran minua e fratura que en aquest 
regna n’auia; con apar el libra en què menan comta 
al cambiador l’any .MCCCLXXIIII., en .LXXXIX. 
[cartes]  56 ll.

x Suma  1.073 ll. 6 s. 3
142 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, han rebut d’en Pons Sacoma, qui los tornà a 
la Uniuersitat, les quals li eran sobrades de so que284 
a rebut per la obra que féu fer a la porta del Sitgar, 
e les quals tota vegada an estat en la taula del cam-
biador en seruey de la Uniuersitat, ben que fossen 
en nom del dit Pons; con apar en son comta, el libra 
de la Juraria de l’any .MCCCLXX., en .CLXXXII. 
[cartes]  35 ll. 11 s. 5

Axí és uer, segons que·s 
continuat en quascuna de 
les reebudes continuades 
e scrites en la present pà-
gina.

Ítem, han rebut d’en Guillem Peris, e són de sso 
que auia rebut d’alscunes robes que auia vanudes, 
les quals foren preses ab la galera de moros del rey 
de Granada, la qual les .II. galeres d’esta Ciutat auien 
prese; con apar en son comta, el sagon libra de deu-
tes, en .CXXXVII. [cartes]  100 ll.

283. Segueix del, ratllat.
284. Segueix avi, ratllat.
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Ítem, han rebut d’en Pere Soler e Guillem de Parets, 
síndichs e procuradors de la illa de Manorqua, e són 
per la part qui·ls tocara en les macions fetes e faedo-
res per les .II. galeres qui, en l’any .MCCCLXXIIII., 
foren armades en Malorqua, per anar sercar vitua-
les; con apar en lur comta, el sagon libra de deutes, 
en .CXXXVIII. [cartes]  180 ll.

x Suma  315 ll. 11 s. 5

x x Suma major que munta per tot assò que·ls dits Cla-
uaris han rebut de diuerses persones qui·u deuien 
tornar a la Uniuersitat, ab so que reberan d’en Gui-
llem Peris de les robes que vané, qui foren preses en 
la galera dels moros; con apar en .II. sumes, qui són 
entre aquestes .II. plàgines d’aquesta carta, e an .VII. 
pertides, qui muntan  1.388 ll. 17 s. 8

143 r. .MCCCLXXIIII.

Reebudes fetes per los Clauaris de diuerses persones qui, en l’any 
.MCCCLXXIIII., an vanut forment per la Uniuersitat

Primerament, an rebut d’en Lorens Sagarriga, mer-
cader de Malorques, e són d’aquelles que·l dit Lorens 
auia rebudes de diuerses persones qui prenien del 
forment que ell vania per la Uniuersitat; con apar en 
son comta, el sagon libra de deutes,285 en .LVII. per-
tides, qui són scrites en .XCII. e an .XCIII. carta del 
dit libra, qui muntan  11.913 ll. 17 s. 10

Ítem, han rebut d’en Bernat Des Camps, mercader 
de Malorques, e són de sso que·l dit Bernat auia rebut 
del forment que vania per la Uniuersitat; con apar en 
son comta, el sagon libra de deutes, en .XCIII. carta e 
an .V. pertides, qui muntan  2.795 ll. 10 s. 4286

285. Interlineat, damunt vendes, ratllat.
286. Amb un signe de º sobreposat.
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Ítem, han rebut de n’Anthoni Sagranada, ciute-
dan de Malorques, e són de so que·l dit Anthoni 
auia rebut del forment que vania per la Uniuersitat; 
con apar en son comta, el sagon libra de deutes, en 
.XCIIII. carta e an .XVI. pertides, qui muntan  6.974 ll. 15 s.

Ítem, han rebut d’en Pere Sebater, mercader, qui-
està al Sitgar, e són de sso que·l dit Pere auia rebut 
del forment que vania per la Uniuersitat; con apar 
en son comta, el sagon libra de287 deutes, en .XCIIII. 
carta e an .VI. pertides, qui muntan  1.956 ll.

Ítem, han rebut d’en Pere Sauleda, vanedor de for-
ment, e són de sso que·l dit Pere auia rebut del for-
ment que vania per la Uniuersitat; con apar en son 
comta, el sagon libra de deutes, en .XCV. carta e an 
.II. pertides, qui muntan  220 ll. 

Ítem, han rebut d’en Ffrancesch Des Pi, mercader 
de Malorques, e són de sso que·l dit Ffrancesch auia 
rebut del forment que vania per la Uniuersitat; com 
apar en son comta, el sagon libra de deutes, en .XCV. 
carta e an .II. pertides, qui muntan  191 ll. 

Ítem, han rebut d’en Bernat Ffinestres, mercader de 
Malorques, e són de sso que·l dit Bernat ha uanut per 
la Uniuersitat, so és forment, lo qual fo d’en Guillem 
Lul; con apar en son comta, el sagon libra de deutes, 
en .CXIX. cartes e an una pertida  1.182 ll. 7 s. 6

x Suma  25.233 ll. 10 s. 8
143 v. .MCCCLXXIIII.

Ítem, han rebut d’en Johan Andreu e Domingo de 
Caldes, mercaders de Malorqua, e són per auans que 
an fet en aquell forment que an vanut per la Uniuer-
sitat, lo qual los Jurats auien comprat de hòmens de 
Perpenyà; lo qual los dits Johan e Domingo reberan 
e uaneran e pagaran lo preu en aquells de qui lo dit 
forment era e auansarans, abatudes masions; con 
apar el libra en què menan conta al cambiador l’any 
.MCCCLXXIIII.  2 ll. 19 s.

287. Segueix  uendes, ratllat.
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Ítem, han rebut d’en Berenguer Riera, patró de 
barcha, d’Alcódia, e són per .II. corteres e miga de 
forment, e per miga quartera de mestay que li fal-
gueran d’aquella cantitat qui, per en Guillem Saco-
ma, ciutedan, li fo carregat, en los ports d’Alcódia 
e de Polensa, per portar en la Ciutat; con apar en lo 
demunt dit libra, en .LXXXIX. [carta]  5 ll. 2 s. 6

x Suma  8 ll. 1 s. 6

x x Suma major que munta per tot assò que·ls dits Cla-
uaris han rebut de diuerses persones qui, en l’any 
.MCCCLXXIIII., an vanut forment per la Uniuer-
sitat; com apar en .II. sumes, qui són entre abdues 
les plàgines d’aquesta carta e an .VIIII. pertides, qui 
muntan

Posam-les en una suma en .CXLVII.

 25.241 ll. 12 s. 2

144 r. .MCCCLXXIIII.

Reebudes que·ls Clauaris an ffetes de diuerses persones per cambis que·ls 
Jurats auien fets, los quals en Pere de Galinés a pegats en Barchinona

Primerament, an rebut d’en Berenguer Sunyer, 
mercader de Malorques, per man d’en Galseran Mo-
ragues, e són per cambi de .CCCLXXXVII. lliures 
.X. sous barchinonesos que·l dit Berenguer, a prechs 
dels Jurats, pres assí de n’Arnau Janer, cambiador, e 
les quals an Pere de Galinés deu complir an Barchi-
nona, a·n Pere de Roqua Crespa; qui, a raó de .XV. 
sous .VI. diners barchinonesos per cascun reyal, 
muntan; con apar en comta del dit Berenguer, al sa-
gon libra de vendes, en .CXV. [carta]  500 ll. 

Ítem, han rebut de n’Arnau Burguès, de l’offici del 
Mestre Racional de la Cort del molt alt Senyor Rey, e 
són per cambi que n’auem assí ffet ab ell de .CCCX. 
lliures barchinoneses, que·n Pere de Galinés deu, an 
Barchinona, a·n Jacme Burguès, qui, a raó de .XV. 
sous .VI. diners barchinonesos per cascun reyal, 
muntan; con apar en comta del dit Arnau el sagon 
libra de deutes, en .CXVI. [carta]  400 ll. 
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Ítem, han rebut d’en Jacme Aymerich, mercader de 
Malorques, e són per cambi de .CCCCLXV. lliures 
barchinoneses que·n Pere de Galinés deu complir an 
Barchinona, a·n Ffrancesch de Cazanoua, qui, a raó 
de .XV. sous .VI. diners barchinonesos per cascun 
reyal, muntan; con apar en comta del dit Jacme, el 
sagon libra de deutes, en .CXVI. [carta]  600 ll.

Ítem, han rebut de n’Arnau Burguès, de l’offici 
del Mestre Racional de la cort del molt alt Senyor 
Rey, per man d’en Jacme Tordera, e són per cambi 
.CCXXXIII. lliures .II. sous .VI. diners barchinone-
sos que·n Pere de Galinés deu complir an Barchino-
na al dit Arnau, [qui], a raó de .XV. sous .VI. [diners] 
e maya barchinonesos per cascun reyal, muntan; 
con apar en comta del dit Arnau, el sagon libra de 
deutes, en .CXXI. [carta]  300 ll.

Fo pagade la dita quan-
titat a·n Pere Roset, mer-
cader de Barchinona, ab 
maior quantitat que és de 
.DXV. lliures .XII. sous, 
segons que·s mostra atrás, 
en lo present libre, en car-
tes .VIII.

Ítem, han rebut d’en Guillem Moragues, mer-
cader, e són per cambi que auem assí ffet ab ell de 
.CCCLXXXVIII. lliures .X. sous .X. diners barchino-
nesos que·n Pere de Galinés deu complir an Barchi-
nona, a·n Bernat Carlus, [qui], a raó de .XV. sous 
.VI. [diners] e maya barchinonesos per cascun reyal, 
muntan; con apar en comta del dit Guillem, el sagon 
libra de deutes, en .CXXI. [carta]  500 ll. 

x Suma  2.300 ll.
144 v. .MCCCLXXIIII.

Foren pagades al dit 
Bernat Serdà les dites .D. 
lliures e més auant .XVIII. 
lliures .I. sou .II. diners, 
segons qu·es mostra atrás, 
en cartes .VII. 

Ítem, han rebut d’en Bernat Serdà, mercader de 
Malorques, e són per cambi que auem ffet assí ab 
ell de .CCCLXXXVIII. lliures .X. sous .X. diners 
barchinonesos que·n Pere de Galinés deu complir an 
Barchinona, a·n Ffrancesch Des Camps, qui, a raó de 
.XV. sous .VI. diners e maya barchinonesos per cas-
cun reyal, muntan; con apar en comta del dit Ffran-
cesch, el sagon libra de deutes, en .CXXI. [carta]  500 ll.

Foren pagades al dit Be-
renguer Des Camps per 
la dita quantitat .DXVIII. 
lliures, .I. sou .II. diners, 
segons qu·és mostra atrás, 
en cartes .VIII.

Ítem, han rebut d’en Berenguer Des Camps, mer-
cader de Malorques, e són per cambi que n’auem ffet 
assí ab ell de .CCCLXXXVIII. lliures .X. sous .X. di-
ners barchinonesos que·n Pere de Galinés deu com-
plir an Barchinona, a·n Ffrancesch Des Camps, qui, 
a raó de .XV. sous .VI. diners e maya barchinonesos 
per cascun reyal, muntan; con apar en comta del dit 
Ffrancesch, en lo demunt dit libra, en .CXXI. [carta]  500 ll.
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Ítem, han rebut d’en Jacme Aymerich, mercader de 
Malorques, e són per cambi que auem assí ffet ab ell 
de .CCCX. lliures barchinoneses que·n Pere de Ga-
linés deu complir an Barchinona, an,288 qui, a raó de 
.XV. sous .VI. diners e maya barchinonesos per cas-
cun reyal, muntan; con apar en comta del dit Jacme, 
el sagon libra de deutes, en .CXXV. [carta]  400 ll.

Foren pagades al dit Pere 
de Vilalonga per la dita 
quantitat, per raó de la re-
presa del cambi .DCLXXI. 
lliures .II. sous .VI. diners, 
segons qu·és mostra atrás, 
en cartes .VII.

Ítem, han rebut d’en Pere de Vilalonga, mercader 
de Malorques, e són per cambi que assí auem ffet ab 
ell de .DIII. libras .VI. sous .X. diners barchinonesos 
que·n Pere de Galinés deu pegar an Barchinona, a·n 
Johan de [Ga]txo, qui, a raó de .XV. sous .X. diners 
barchinonesos per cascun reyal, muntan; con apar 
en comta del dit Pere de Vilalonga, el sagon libra de 
deutes, en .CXXX. [carta]  646 ll.

Ítem, han rebut d’en Berthomeu Martí, mercader, 
e són per ratorn de .I. cambi que ell deuia rebra assí 
de què li era stat fet albaran de pegament e no li fo 
complit, per què·ns tornà la dita; e ell raprés-lo assí 
d’en Guillem Ses Fàbreges, e lo qual an Pere de Gali-
nés deuia complir an Barchinona, a·n Pere de Coro-
mines. A raó de .XV. sous .X. diners barchinonesos 
per cascun reyal, muntan; con apar en comta del 
dit Berthomeu, en lo demunt dit libra, en .CXXXII. 
[carta]  300 ll. 

x Suma  2.346 ll.

x x Suma maior que munta per tot assò que·ls dits 
Clauaris an rebut en l’any MCCCLXX quatre de di-
uerses persones de qui·n pagueran cambi, lo qual en 
Pere de Galinés pega en Barchinona, con apar en .II. 
sumes qui són entre abdues les plàgines d’aquesta 
carta .X. [e, en] pertides, qui muntan

Posam-les en una suma en .CXLVII.

 4.646 ll.

288. Espai del nom en blanc.
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145 r. .MCCCLXXIIII.

Reebudes que·ls Clauaris an ffetes de diuerses persones per préstech que an 
ffet a la Uniuersitat.  

Les dites .D. lliures són 
pagades al dit Alixa, jueu, 
segons que·s mostra en 
lo present libra, atrás, en 
cartes .XXIIII.

Primerament, an rebut de n’Alissa Vidal, jueu, cor-
redor, e són per préstech qu·a fet a la Uniuersitat a 
terma de .II. mesos, e deuem-li donar d’interesos a 
raó de .VI. diners per libra lo mes; con apar en son 
comta, el sagon libra de deutes, en .CXXII. [carta]  500 ll. 

Les dites .M. lliures són 
pagades al dit noble, se-
gons que·s mostra atrás, 
en cartes .XCVI.

Ítem, han rebut del nobla mossèn n’Olfo de Prò-
xida, e són per préstech que fa a la Uniuersitat, sens 
negun interesos, per raó de fer la prouisió del gra e 
altres vituales; con apar en son comta, el sagon libra 
de deutes, en .CXXVIII. [carta]  1.000 ll. 

Les dites .D. lliures foren 
pagades als dits hereus 
d’en Pere Serra, segons 
que·s mostra en lo comp-
ta de la clauaria del any 
.MCCCLXXVI., en cartes 
.CCXXII.

Ítem, han rebut d’en Ffalip Bertran e Arnau Ser-
ra, tudós dels ffills e areus d’en Pere Serra, e són per 
préstech que, per manament del senyor Gouerna-
dor, fan a la Uniuersitat a terma d’un any, sens ne-
gun interesos; con apar en lur comta, el sagon libra 
de deutes, en carta .CXXXI.. E foren couertides en 
l’armament de les .II. galeres qui, en l’any de la fam, 
foren armades en Malorqua  500 ll.

Són pagades les dites 
.MCC. lliures al dit Jacme, 
segons que·s mostra atrás, 
en cartes .XCIIII.

Ítem, han rebut d’en Jacme Tordera, notari, e són 
per préstech que fa a la Uniuersitat sens negun in-
teresos, ab condició que cascuna setmana li sien do-
nades de la dita cantitat .C. lliures, fins que sia pegat; 
con apar en son comta, el sagon libra de deutes, en 
.CXXXVI. [carta]  1.200 ll.

Són posades en data e 
pagades al dit Alixa, se-
gons que atrás se mostra 
en [cartes] .XCV.

Ítem, han rebut de n’Alissa Vidal, jueu, corredor, 
e són per préstech que fa a la Uniuersitat a terma de 
.II. mesos, de les quals deu auer d’interesos per los 
dits .II. mesos .XXV. lliures; con apar en son comta, 
en lo demunt dit libra, en .CXXXV. [carta]  475 ll. 

Són pagades les dites .D. 
lliures al dit Miquel, se-
gons que·s mostra atrás, 
en .XCIIII. cartes, en-
semps ab .XLV. lliures més 
auant que li partenyien[?], 
segons que en la data és 
contengut.

Ítem, han rebut d’en Miquel Homs, donzell, e són 
per préstech que fa a la Uniuersitat a terma de .II. 
mesos, sens negun interesos; per espatxament de les 
.II. galeres qui, en lo dit any, són estades armades en 
Malorqua per anar sercar vituales; con apar en son 
comta, el sagon libra de deutes, en .CXXXV. [carta]  500 ll.
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Axí·s mostra ésser uer, 
segons que appar en 
compta dels dits deputats, 
en lur propri libre, en car-
tes .CII., que aytant és e 
no pus.

 Ítem, han rebut de mossèn Ramon Sent Martí, ca-
ualler, e Pere Rauell, Guillem Serra, Andreu Reyal 
e Ramon Mosqueroles, de Sóler, diputats a rebra so 
que les gens deuen pegar per raó dels catius e cati-
ues que cascun ha, e són per préstech que fan a la 
Uniuersitat; con apar en lur comta, en lo demunt dit 
libra, en .CXXXVIIII. [carta]  310 ll. 

x x Suma major que munta per tot assò que·ls dits Cla-
uaris an rebut, en l’any .MCCCLXXIIII., de les per-
sones demunt scrites en aquesta plàgina 

Posam-les en una suma en .CXLVII.

 4.485 ll.

146 v. .MCCCLXXIIII.

Rebudes que·ls clauaris an ffetes del289 cambiador qui aquelles auia reebudes 
de diuerses persones qui·u deuien, per raó dels tayls antigament ffets; dels 
quals és estada feta exequció per en Ffrancesch Fferrer, de Casa del Senyor 
Rey

Primerament an reebut d’en Barthomeu Des Cors, 
cambiador, qui aquelles auia reebudes de diuerses 
persones habitans en la parròquia de Santa Eulàlia, 
qui·u deuien a la Uniuersitat per raó de tayls fets en 
temps passat; com apar el libra en què menan comta 
al cambiador l’any .MCCCLXXIIII., en .CIIII. [car-
tes]  1.205 ll. 11 s. 6

Ítem, han rebut del demunt dit cambiador qui 
aquelles ha rebudes de diuerses persones habitans 
en la parròquia de Sent Miquel, qui·u deuien a la 
Uniuersitat per la raó demunt dita; com apar en lo 
demunt dit libra, en .CIIII. [cartes]  594 ll. 0 s. 6

Ítem, han mes rebut del demunt dit cambiador qui 
aquelles ha reebudes de diuerses persones habitans 
en la parròquia de Sent Jacme, qui·u deuien a la 
Uniuersitat per la raó demunt dita; com apar en lo 
demunt dit libra, en .CIIII. [cartes]  663 ll. 18 s. 7

289. Segeueix di, ratllat.
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Ítem, han rebut del demunt dit cambiador qui 
aquelles ha rebudes de diuerses persones habitans 
en la parròquia de Santa Creu, qui·u deuien a la 
Uniuersitat per la raó demunt dita; com apar en lo 
demunt dit libra en .CIIII. [cartes]  569 ll. 11 s. 10

Ítem, han rebut del demunt dit cambiador qui 
aquelles a rebudes de diuerses persones habitans 
en la parròquia de Sent Nicolau, qui u deuien a la 
Uniuersitat per la raó demunt dita; con apar en lo 
demunt dit libra, en .CIIII. [cartes]  651 ll. 16 s. 10

Ítem, han rebut del demunt dit cambiador qui 
aquelles a rebudes de diuerses persones qui les an 
pegades per les parròquies qui són fora la Ciutat, 
qui les deuien a la Uniuersitat per la raó dels tayls 
fets en temps pasat, dels quals en Ffrancesch Fferrer, 
de Casa del Senyor Rey, a feta exequció; com apar 
en lo demunt dit libra, en .CIIII. [cartes]  1.121 ll. 16 s. 9

x x Suma major que munta per tot assò que·ls dits cla-
uaris an rebut de diuerses persones qui·u deuien a la 
Uniuersitat, per restes de tayls que en temps pasat 
foren fets en Malorqua; com demunt apar, en .VI. 
pertides  4.806 ll. 16 s.

Pasau-les en una suma en .CXLVII.
147 r. MCCCLXXIIII.

Dessí auant són scrites totes les sumes de sumes de les Rebudes que·ls cla-
uaris an fetes en l’any .MCCCLXXIIII.

x x E primerament munta tot assò qu·ls honrats en 
Pons Sacoma e Miquel de Pachs, clauaris de la Uni-
uersitat e Regna de Malorques, han rebut de diuer-
ses persones qui·u deuien a la Uniuersitat per resta 
d’ajudes e inposicions de temps passat fins en l’any 
.MCCCLXXI. complit, com encara de diuerses 
persones qui·u deuien a·n Pere Janer, quòndam, de 
què la Uniuersitat és areua, com encara per altres 
coses; de les quals deutes és stada feta exequció per 
en Ffrancesch Fferrer, de Casa del Senyor Rey; com 
apar en una suma major qui es en .CXX. carta  1.058 ll. 14 s. 9
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x x Ítem, an més rebut de diuerses persones qui·u de-
uien a la Uniuersitat per restes de les imposicions e 
ajudes, axí de la Ciutat com de les parròquies de fora, 
les quals auien comprades en l’any MCCCLXX dos; 
com apar en una suma major qui és en .CXXI. carta  862 ll. 3 s.

x x Ítem, han més rebut de diuerses persones qui·u de-
uien a la Uniuersitat per restes dels delmes del bes-
tiar e imposicions e ajuda de la carn e .VIè. del vin e 
moliges de totes les parròquies de fora, les quals aui-
en comprades en l’any .MCCCLXXIII.; com apar en 
una suma major qui és en aquest libra, en .CXXIX. 
carta  10.480 ll. 12 s. 7

x x Ítem, han més rebut de diuerses persones qui·u 
deuien a la Uniuersitat per restes de les imposi- 
cions e ajudes de la Ciutat e per l’aygua dels dimarts, 
les quals auien comprades en l’any .MCCCLXXIII.; 
com apar en una suma major qui és en .CXXXI.  21.207 ll. 13 s. 3

x x Ítem, han més reebut dels compradós dels del-
mes del bestiar, los quals auien comprat en l’any 
.MCCCLXXIIII.; com apar en una suma major qui 
és en .CXXXIIII. carta  1.271 ll.  8 s. 10

x x Ítem, han més rebut dels compradós de les imposi-
cions e ajudes de la carn de les parròquies de fora, la 
qual auien comprada en l’any .MCCCLXXIIII. com 
apar en una suma major qui és en .CXXXVII. cartes  1.158 ll. 7 s. 9

xx Suma  36.039 ll. s. 2
147 v. .MCCCLXXIIII.

x x Ítem, han rebut290 los dits Clauaris dels compradós 
del VIè del uin de les parròquies de fora, lo qual auien  
comprat en l’any .MCCCLXXIIII.; com apar en una 
suma major qui és en .CXXXVIII. cartes  469 ll. 18 s.

x x Ítem, han rebudes lo dits clauaris dels compradors 
de les moliges de les paròquies de fora, los quals 
compraran en l’any MCCCLXX quatre; com apar en 
una suma major que és en .CXXXIX. cartes  267 ll. 3 s. 4

x x Ítem, han rebut los dits clauaris dels compradós de 
les imposicions e ajudes de la Ciutat, les quals foren 
vanudes en l’any .MCCCLXXIIII., com apar en una 
suma major qui és en .CXLI. carta  6.713 ll. 12 s. 11

290. Segueix de les, ratllat.
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x x Ítem, han rebut los dits clauaris d’en Miquel Seba-
ter, Pere Nerbona, Arnau Basenya, Pere Perpenyà e 
Bernat Riera, Pons Sacoma, Guillem Piris, Pere Sa-
bet, Guillem de Perets, síndichs de Manorqua, los 
quals ho auien a tornar a la Uniuersitat; com apar en 
una suma major qui és en .CXLII. cartes  1.388 ll. 17 s. 8

x x Ítem, han més rebut los dits clauaris de diuerses 
persones qui·u deuien a la Uniuersitat, per for-
ment, hordi o altres blats que auien vanut, en l’any 
MCCCLXX quatre, per la dita Uniuersitat; com apar 
en una suma major qui és en .CXLIII. cartes  25.241 ll. 12 s. 3

x x Ítem, han més rebut los dits clauaris de diuerses 
persones ab qui·u feran cambis, los quals en Pere de 
Galinés deuia complir en Barchinona per ells; com 
apar en una suma major qui és en .CXLIIII. cartes  4.646 ll.

x x Ítem, han més rebut los dits clauaris de diuerses 
persones qui en l’any .MCCCLXXIIII. han fet prés-
tech a la Uniuersitat, axí ab interesos com menys 
d’interesos; com apar en una suma major qui és en 
.CXLV. carta e an .VII. pertides. Qui muntan  4.485 ll.

x x Ítem, han més rebut los dits clauaris de diuerses 
persones qui·u deuien a la Uniuersitat per restes dels 
tayls qui en los anys pessats són stats fets en Malor-
qua, dels quals deutes és estada feta exequció per en 
Francesch Fferrer; com apar en una suma major qui 
és en la sagona plàgina de .CXLV. carta e an .VI. per-
tides. Qui muntan  4.806 ll. 16 s.

x x Suma  48.019 ll. 0 s. 1
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˙
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El “Llibre de dades e de rebudes” de la Clavaria 
Municipal de Mallorca corresponent a “L’any de la fam” 
(1374) (ADM, GF/2)
El “Llibre de dades e de rebudes” de la Universitat de Mallorca corresponent a l’any 
1374 es conserva a l’Arxiu Diocesà de Mallorca. No inclou cap anotació arxivística que 
permeti saber quan ni per què es va incorporar a aquesta institució de caire religiós. 
Està redactat en català i la seva estructura interna correspon a un sistema compta- 
ble de partida simple, organitzat en dos comptes: el del “deu” i el del “deig”. L’amplia- 
ció de les competències administratives i fiscals dels consells municipals del 1280 va 
provocar l’aparició de noves sèries documentals, moltes de les quals, emperò, no ens 
han arribat. Aquesta pèrdua fa que el ja esmentat llibre de cobraments i pagaments 
sigui un document excepcional, tant per la migradesa de registres anteriors com pel 
període cronològic que cobreix. L’any 1374 va ser un any especial, en què la fam més 
intensa de l’edat mitjana va assolar tota la conca mediterrània. La crisi alimentària, a 
la Corona d’Aragó, va coincidir a més amb una revolta sarda, encapçalada pel jutge  
Marià IV d’Arborea i atiada per Gènova. El consistori, al darrer quart del segle xiv, ja 
havia assumit la complicada tasca de gestionar el proveïment alimentari de la ciutat, 
especialment el de cereals, en una època en què el pa havia esdevingut el nucli de la 
dieta dels estaments baixos i intermedis de la societat. La natura comptable del llibre 
permet no sols analitzar els mecanismes endegats pels consellers per atreure blat forà 
cap a l’illa des dels emporis de la Mediterrània i de l’Atlàntic septentrional, sinó també 
quantificar els costos específics de cada un d’ells, així com la provinença dels capitals 
amb què es van saldar. Els edils, amb l’experiència acumulada durant la gestió de les 
fams anteriors, especialment la de 1333, van alternar les iniciatives econòmiques amb 
les mesures de força. El consistori va maldar també per garantir, en cada moment, una 
distribució social mínimament equitativa dels recursos disponibles, per tal d’evitar les 
revoltes d’afamegats. El manual de Clavaria permet a l’historiador transcendir el nivell 
de la mera descripció de la gestió municipal d’una calamitat al de la quantificació de 
les seves seqüeles. La transcripció acurada del text fornirà, a més, als filòlegs material 
inèdit per analitzar el llenguatge administratiu de final del segle xiv. 
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